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من   ٪٤٦٫١ الدوحة-[:أكد 
منوعات  استطالع  فــي  المشاركين 
الــــتــــوعــــيــــة  حــــــمــــــالت  أن   ]
المطلوب  بالدور  تقوم  ال  المرورية 
منها ألنها قديمة ومكررة مطالبين 

 ٪١٨٫٩ وتحديثها.وأشار  بتطويرها 
من المشاركين باالستطالع إلى أنهم 
لم يسمعوا بحمالت التوعية، مقابل 
١٧ ٪ اعتبروا تلك الحمالت تخاطب 
الشباب.وبين االستطالع أن ٤٧٫٢ ٪ 

أن  يعتقدون  فيه  المشاركين  مــن 
غياب التوعية المرورية هي السبب 
الشباب  الــتــزام  عــدم  وراء  الرئيسي 
بــالــســرعــات الــمــحــددة فــي الــشــوارع 
والطرقات، فيما أرجع ٢٠٫٨ ٪ ذلك 

االستعراض  في  الشباب  رغبة  إلــى 
ولفت االنتباه.

وحــســب نــتــائــج االســـتـــطـــالع فــإن 
٤٩٫٢ ٪ من المشاركين فيه يجدون 
أن السرعة هي السبب الرئيسي في 

احتالل الشباب النسبة األكبر لقائمة 
مقابل  المرورية،  الحوادث  ضحايا 
أن  يجدون  المشاركين  من   ٪  ٢٢٫٦
أثناء  الجوال  الستخدام  يعود  السبب 

٢٢القيادة.

اعــتــبــر   :] مــــنــــوعــــات   - الـــــدوحـــــة 
هو  الجبس  على  النقش  أن  عــبــداهللا  محمد 
ــاً إلـــى اعــتــمــاد اآلبـــاء  تـــراث ومــســتــقــبــل، الفــت
والبيوت  القصور  زيــنــة  فــي  عليه  واألجــــداد 
جدران  عن  فضالً  كذلك  واألســواق  التراثية 
الهندسية  بــالــزخــارف  تتزين  التي  المنازل 
واإلسالمية والتي كانت دليالً كبيراً على علو 
الزخارف  أشكال  من  المنزل  صاحب  شأن 
تعلو  زالــت  ما  والتي  وعــددهــا،  الجبس  على 

من  تحكي  والتي  والتراثية  القديمة  البيوت 
خالل زخارفها حياة األجداد.

ــتــقــال حــرفــة الــنــقــش على  وأشـــــار إلــــى ان
الجبس إلى شباب اليوم وسيطرتها على زينة 
المنازل الداخلية، حيث أصبحت األسقف ال 
أنواعها  بكافة  الجبسية  الزخارف  من  تخلو 
والـــتـــي مـــع اخــتــالفــهــا عـــن الــمــاضــي إال أن 

الحرفة يتوارثها األجيال ولن تتوقف أبداً.

ص٨

أسرار فنون النقش على الجبس
انتقد   :] مــنــوعــات   - الـــدوحـــة 
التقليد  ثــقــافــة  الــمــواطــنــيــن  مـــن  عــــدٌد 
بين  السائدة  الكماليات،  على  واإلنفاق 
الشباب، الفتين إلى أن معظم الشباب 
يــجــهــلــون ثــقــافــة الــتــرشــيــد وبــالــتــالــي 
واألقــســاط  بــالــديــون  مثقلين  نــجــدهــم 
على  أموالهم  أنفقوا  أن  بعد  الشهرية 
األســعــار  ذات  والــكــمــالــيــات  الـــســـيـــارات 
ـــتـــي يــمــكــن االســتــعــاضــة  الــخــيــالــيــة وال
وتـــؤّدي نفس  عنها بــأخــرى أقــل ســعــراً 
تصريحات  فــي  هــؤالء  الوظيفة.وقال 
يشترون  الــشــبــاب  بــعــض  إن  ـــ [  ل

ســيــارات يــتــجــاوز ســعــرهــا الـــــ٢٥٠ ألــف 
من  يستدين  من  هناك  أن  كما  ريــال، 
ألف   ٣٠ قيمتها  ســاعــة  لــشــراء  الــبــنــوك 
ـــــال، رغــــم أن هــــذه األمـــــور ثــانــويــة  ري
لساعة  ويمكن  عنها  االستغناء  ويمكن 
بـ١٠٠ ريال أن تقوم بما تقوم به الساعة 
التي قيمتها ٣٠ ألف ريال، الفتين إلى 
من  الزائد  والترف  البذخ  سلوكيات  أن 
أساسية  سمة  أصبحت  الشباب  بعض 
في  السقوط  منهم  الكثير  على  تفرض 

فخ الديون.

تفاصيل ص٣

ثقافة الترشيد غائبة بين الشباب

تطبيق يشجع على الرياضة
[:قامت  منوعات   - الــدوحــة 
 s health بــرنــامــج  بتوفير  أنـــدرويـــد 
الذي يقدم باقة من الفوائد الرياضية 
مــمــارســة  عــلــى  تشجيعك  جــانــب  إلـــى 
مباشر.هذا  غير  بشكل  ولــو  الرياضة 

خــطــواتــك،  بتسجيل  يــقــوم  الــبــرنــامــج 
كما أنه يعطيك مؤشراً لعدد السعرات 
ساعات  خالل  حرقتها  التي  الحرارية 
عرضاً  أيضاً   SHealth ويقدم  النهار. 
ــيــوم  ألنــشــطــتــك حــســب الـــســـاعـــة أو ال

تــرغــب  كــنــت  إذا  الســيــمــا  الــشــهــر  أو 
بمراجعة سجلك مع مرور الوقت.وإذا 
بالقرب  بحساس  يتمتع  هاتفك  كــان 
مع  فستتمكن  الخلفية،  الكاميرا  من 
دقات  عدد  معرفة  من  البرنامج  هذا 

قلبك إذا كنت تتمرن أم ال. وتستطيع 
تراقب  أن  أيــضــاً  التطبيق  خــالل  مــن 
إلى  الــدوران  المشي،  الجري،  تمارين 
خــالل  قطعتها  الــتــي  الــمــســافــة  جــانــب 

التمرين .
تفاصيل ص٥
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استطالعات

اعتبروها تقليدية ومكررة وال تصل للشباب.. استطالع منوعات [:

٤٦٫١ ٪ ينتقدون حمالت التوعية المرورية 
ــــــــــــدة ــــــــــــزائ ال الـــــــــســـــــــرعـــــــــة  وراء  ــــــــة  ــــــــي ــــــــوع ــــــــت ال ــــــــــاب  ــــــــــي غ أن  يــــــــــــــؤكــــــــــــــدون   ٪  ٤٧٫٢

أكد ٤٦٫١٪ من المشاركين في استطالع منوعات 
[ أن حمالت التوعية المرورية ال تقوم بالدور 
أن  حين  في  ومــكــررة  قديمة  ألنها  منها  المطلوب 
بها  يسمعوا  لم  باالستطالع  المشاركين  من   ٪١٨٫٩
وبالمقابل اعتبر ١٧٪ منهم أن تلك الحمالت تخاطب 
المشاركين  من   ٪٤٧٫٢ أن  االستطالع  وبين  الشباب. 
فيه أن غياب التوعية المرورية هي السبب الرئيسي 
في  المحددة  بالسرعات  الشباب  الــتــزام  عــدم  وراء 
الــشــوارع والــطــرقــات ، فيما أرجــع ٢٠٫٨ ٪ ذلــك الى 

رغبة الشباب في االستعراض و لفت االنتباه.
مــن   ٪  ٤٩٫٢ فـــــإن  االســــتــــطــــالع  نـــتـــائـــج  وحـــســـب 
الــمــشــاركــيــن فــيــه يــجــدون أن الــســرعــة هــي السبب 
لقائمة  األكبر  النسبة  الشباب  احتالل  في  الرئيسي 
من   ٪٢٢٫٦ مــقــابــل  الـــمـــروريـــة،  الـــحـــوادث  ضــحــايــا 
الــمــشــاركــيــن يـــجـــدون أن الــســبــب يــعــود الســتــخــدام 
الجوال أثناء القيادة. وأتفق ٦٤٫٢٪ من المشاركين في 
االستطالع على أن حجز السيارة الوسيلة األكثر ردعاً 
لسحب   ٪٣٠٫٢ مقابل  السيارات،  حــوادث  من  للحد 
الغرامة  قيمة  تغليظ   ٪٥٫٦ اخــتــار  فيما  الــرخــصــة، 

المرور  قانون  كفاية  على   ٪٦٧٫٩ أكــد  كما  المالية.  
 ٪٣٢٫١ أشــار  المقابل  في  الطرق،  حــوادث  من  للحد 

إلى أن بعض العقوبات تحتاج لبعض التغيير.
وأشـــــــاروا إلــــى مــــدى خـــطـــورة اســـتـــخـــدام وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أثــنــاء الــقــيــادة والــتــي تعد من 
عن  فضالً  الــمــروريــة،  للحوادث  الرئيسية  األســبــاب 
مطالبين  المحددة،  بالسرعات  الشباب  التزام  عدم 
بــتــحــديــث أفـــكـــار الـــحـــمـــالت الـــتـــوعـــويـــة الــمــخــتــلــفــة 
واالستعانة بالشباب من خالل تقديم أفالم قصيرة 
فقد  في  العائالت  معاناة  قصص  خــالل  من  تــروي 

أبنائهم.

٤٩٫٢ ٪ يعتبرون السرعة
أهم أسباب حوادث الشباب  

علي المهندي: 

بصورة  نسمع  المهندي:  علي  قــال 
مــســتــمــرة عـــن قــريــب لــنــا أو صــديــق 
عــزيــز تـــوفـــاه اهللا فـــي حــــادث ســيــر، 
ولكن  عــديــدة  األســـبـــاب  أن  مــوضــحــا 
أثناء  الهاتف  اســتــخــدام  احتل  مــؤخــرا 

في  واألوحــد  الرئيسي  السبب  القيادة 
زيـــادة أعـــداد الـــحـــوادث، مــحــذرا من 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
ـــادة، مــوضــحــا أن كــتــابــة  ـــقـــي ـــاء ال ـــن أث
الفيديو  وتسجيل  والتعليقات  الرسائل 

ومشاركتها مع األصدقاء أثناء القيادة 
كبيرة  بنسبة  الـــحـــوادث  فــي  يتسبب 
شــات،  الــســنــاب  تطبيق  رأســهــم  عــلــى 
الجهات  من  توعوي  تدخل  إلى  داعيا 

الرقابية في هذا المجال.

ـــــحـــــداد: الـــســـرعـــات  قـــــال حـــســـن ال
المحددة في بعض الشوارع ال تتماشى 
مـــع الــحــركــة الـــمـــروريـــة فـــي أوقــــات 
مروري  ازدحــام  في  وتتسبب  عديدة 
خــاصــًة  مختلفة  حــــوادث  عــن  فــضــالً 

 ٨٠ عند  مــحــددة  تكون  السرعات  أن 
لتخفيف  الــســائــق  يضطر  ولــذلــك  كــم 
الوصول  عند  مفاجئ  بشكل  السرعة 
إلى الرادار وبالتالي التسبب بالحوادث 
حمالت  وانتقد  السريعة.  الطرق  على 

الــــتــــوعــــيــــة الــــتــــي أصــــبــــحــــت قـــديـــمـــة 
المطلوب  بالدور  تقوم  وال  ومكررة، 
مــنــهــا، هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــقــلــيــد 
الــــدائــــم، مــطــالــبــاً بـــضـــرورة تــحــديــث 
األفكار التي تطبق في تلك الحمالت.

السناب شات سبب رئيسي بالحوادث 

حسن الحداد: التكرار سمة الحمالت التوعوية 

عبدالعزيز علي عبداهللا:

جاسم المسند:

حجز  عــقــوبــة  أن  عــلــي  عــبــدالــعــزيــز  بــيــن 
حوادث  من  للحد  ردعاً  األكثر  تعتبر  السيارة 
السيارات، خاصًة أن الشاب ال يمكنه االستغناء 
سيكون  والحجز  يومية،  بصورة  سيارته  عن 
تمنعه  الــقــادمــة،  الــمــرات  فــي  رادعـــة  عقوبة 
من تكرار المخالفة، خاصًة في حالة القيادة 

بسرعات تتعدى المسموح به.
ونوه إلى كيفية تفعيل حمالت التوعية من 
التواصل  مواقع  عبر  الشباب  مخاطبة  خــالل 
االجــتــمــاعــي الــمــخــتــلــفــة والـــتـــي تــعــد الــنــافــذة 
أي  نــحــو  وحــثــهــم  الــشــبــاب  لمخاطبة  األســــرع 
خاصًة  جديدة  فكرة  أو  تفعيله  يــراد  قانون 
إن القت هذه الحمالت استحساناً من الشباب 

ســتــؤدي إلـــى االنــتــشــار بــشــكــل ســريــع وتــقــدم 
دورها بأقل مجهود.

الرقابة  ضعف  عن  المسند  جاسم  كشف 
واألمهات،  اآلبــاء  قبل  من  للشباب  األسرية 
وهـــــو مــــا جـــعـــل الــــشــــاب بــــــدون تـــوجـــيـــه أو 
من  النصيحة  على  واعتماده  أسرية،  توعية 
األصدقاء والذين يعتمدون في األساس على 
التدليل  على  فضالً  والتباهي  االنــتــبــاه  لفت 
الزائد من قبل أولياء األمور، وهو ما تسبب 
فـــي حـــــوادث جــســيــمــة يــدفــع ثــمــنــهــا الــشــاب 

وأولياء األمور في آن واحد.
أسمع  لــم  قــائــالً:  التوعية  حمالت  وانتقد 
عنها من قبل ولم أجد لها أي دور ملحوظ 
ـــــادة مثل  أو تــقــدم مـــا هـــو جــديــد لــمــنــع زي
على  العمل  بــضــرورة  مطالباً  النسب..  هــذه 
اســتــحــداث األفــكــار ومــدهــا بــأفــالم قصيرة 
ونــشــرهــا فـــي كــافــة الـــوســـائـــط اإلعــالمــيــة، 

الوفيات  أعـــداد  تبين  كبيرة  حملة  وتقديم 
وخطورة القيادة بالسرعات الجنونية  سنوياً 
أثناء  الهاتف  اســتــخــدام  مخاطر  عــن  فــضــالً 

القيادة.

حجز السيارة األكثر ردعاً 

لم أسمع بحمالت التوعية

لماذا ال يلتزم الشباب بالسرعة
 المقررة قانوناً في الشوارع والطرقات؟؟

غياب التوعية

االستعراض والرغبة في لفت االنتباه

إغراء إمكانيات السيارة

غياب عنصر الردع

مطالب بإنتاج أفالم قصيرة كتب - إبراهيم صالح: 
تروي قصص فقدان األبناء 

ســـرعــات بعض الشـــوارع
ال تتماشى مع الحركة المرورية

نعم ، تخاطب الشباب

ال ، ألنها قديمة ومكررة

لم أسمع عنها من قبل
٪١٨٫٩

٪١٧

٦٤٫١

من وجهة نظرك، هل حمالت 
التوعية تقدم الدور المطلوب منها؟
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قضايا ساخنة

اإلنفاق سمة بارزة في تصرفاتهم

ثقافة االدخار غائبة عن الشبابثقافة االدخار غائبة عن الشباب
لها مــبــرر  ال  ــارج  ــخ ــل ل ـــرات  ـــف وس ــيــة  ــال خــي ــار  ــع ــأس ب ـــارات  ـــي س
اإلنــفــاق ــرشــيــد  ــت ل ـــوعـــوي  ت دور  بــلــعــب  ــبــة  مــطــال الــــمــــدارس 

االدخـــــار ــة  ــاف ــق ث يــعــرفــون  ال  مــســتــهــلــكــون  الــشــبــاب  أغـــلـــب 
ـــون ـــدي ــهــم يــســقــطــون فــــي فــــخ ال ــل ــجــع ثـــقـــافـــة الــــبــــذخ ت

علي الكثيري:

سعود عبدالعزيز:

قــــــال عـــلـــي الـــكـــثـــيـــري إن 
ــــن واإلنــــفــــاق  تــقــلــيــد اآلخــــري
بـــهـــدف الــمــظــاهــر أصــبــحــت 
تــرتــبــط  وال  مــجــتــمــع  ثــقــافــة 
بأن  مــنــوهــاً  بــالــشــبــاب،  فقط 
الشباب  من  العظمى  الغالبية 
مقتنعون بأن إنفاقهم يذهب 
باتت  لكنها  ثــانــويــة  بــنــود  فــي 
لــهــم، وأن  أســـاســـيـــاً  مــلــمــحــاً 
المفاهيم  في  اختالطاً  هناك 
بين مــا هــو أســاســي ومــا هو 
ثانوي في اإلنفاق لدى الشاب.

وأوضح أن بعض الشباب يحرصون مثالً 
على شـــراء ســيــارات يــتــجــاوز سعر الــواحــدة 
من  هناك  أن  كما  ريـــال،  ألــف  ــــ٢٥٠  ال منها 
يستدين من البنوك لشراء ساعة قيمتها ٣٠ 
ألف ريال رغم أن هذه األمور ثانوية ويمكن 

االستغناء عنها ويمكن لساعة 
بـ١٠٠ ريال أن تقوم بما تقوم 
 ٣٠ قيمتها  الــتــي  الــســاعــة  بــه 
إلى أن هذه  ألف ريال، الفتاً 
السلوكيات من بعض الشباب 
تعبر عن اختالل في مفاهيم 
وأولـــــويـــــات اإلنــــفــــاق لــديــهــم 
كــمــا يـــدل عــلــى غــيــاب ثقافة 
على  والــمــحــافــظــة  االدخــــــار 
بالشكل  واســتــخــدامــه  الــمــال 
السليم، وأن االهتمام بما هو 
أمراً  أصبح  الضروريات  حساب  على  ثانوي 
عادياً وملموساً بشكل واضح من قبل بعض 

الشباب.
وتابع: أما بالنسبة لي وهللا الحمد أعرف 
حدود  في  أصــرف  وأن  راتبي  أضبط  كيف 
المعقول بعيداً عن الكماليات التي ال تهمني.

الشباب  إنــفــاق  إن  عبدالعزيز  سعود  قــال 
بشكل علمي ومدروس سيمكنهم من توفير 
لماذا يهدر بعض  الكثير من المال، متسائالً 
الكماليات  على  وينفقونها  أموالهم  الشباب 
خاصة  صغيرة  مشاريع  بعمل  يفكرون  وال 
ضــرورة  إلــى  الفــتــاً  مستقبالً،  تفيدهم  بهم 

تشجيعهم على تنفيذ مثل هذه المشاريع ؟ 
وأضـــــاف إن ادخـــــار الـــمـــال والــمــحــافــظــة 
يصبح  أن  أيــضــاً  ويــمــكــن  صــعــبــاً  لــيــس  عليه 
في  الشاملة  التوعية  خالل  من  عامة  ثقافة 
كــافــة جــوانــب الــحــيــاة الــيــومــيــة، مــن خــالل 
كيفية  فـــي  تــدريــبــيــة  دورات  إعـــطـــاء 
اإلنفاق،  وضبط  الترشيد 
إن  مــــضــــيــــفــــاً 

الشباب  لدى  واإلنفاق  االدخار  سياسة  نجاح 
مــرهــون بــمــدى قــــدرة الــشــاب عــلــى ضبط 

إنفاقه. 
وتــــابــــع: أغـــلـــب الـــشـــبـــاب مــســتــهــلــكــون ال 
يــعــرفــون ثــقــافــة االدخـــــار وكــثــيــرو اإلنــفــاق 
فيه  نعاني  الذي  الوقت  في  الكماليات،  على 
داعياً  المعيشة،  تكاليف  وارتفاع  الغالء  من 
ترتيب  وإعــادة  حساباتهم  لمراجعة  الشباب 
أولــويــاتــهــم فــي اإلنـــفـــاق خــاصــة أن الــوضــع 
االقتصادي مخيف في المنطقة بشكل عام.

وتابع: نحن في خير ونعمة ويجب علينا 
الحد  أيــضــاً  ويــجــب  النعمة  هــذه  نحفظ  أن 
الكماليات  على  واإلنفاق  البذخ  ظاهرة  من 
الشباب  على  كما  األولــويــات،  على  والتركيز 
حياة  وتوفير  مستقبلهم  في  التفكير  أيضاً 
كريمة لألجيال القادمة والتعود منهم 

على ثقافة االدخار.

 التقليد وحب المظاهر ثقافة مجتمع 

 المشاريع الصغيرة تضبط نفقات الشباب

عبداهللا المطيري:

أكــــد عـــبـــداهللا الـــمـــطـــيـــري بُـــعـــده عــن 
تهمه،  ال  الــتــي  الكماليات  وشـــراء  الــبــذخ 
ــالــشــراء والــصــرف  مــوضــحــاً أنـــه يــهــتــم ب
على أولوياته دون اللجوء إلى القروض، 
وقال سلوكيات البذخ والترف الزائد من 
بــعــض الــشــبــاب أصــبــحــت ســمــة أســاســيــة 
تـــفـــرض عــلــى الــكــثــيــر مــنــهــم الــســقــوط 
من  الــدائــمــة  والمعاناة  الــديــون،  فــخ  فــي 
المتراكمة،  الفوائد  وحسابات  أقساطها 
من  يعاني  الــشــبــاب  بعض  أن  إلــى  الفــتــاً 

أصبح  فقد  بالمظاهر،  االهتمام  أزمــة 
مــســلــســل صـــــراع ال يــنــتــهــي فـــي اإلنـــفـــاق 
االجتماعي  التواصل  أن  متابعاً  الترفي، 
معظم  ألن  مـــفـــقـــوداً،  بـــات  األهــــل  بــيــن 
على  صراعاً  يعيشون  األسر  هذه  أعضاء 
ــــؤدي لــمــشــاكــل  الــمــظــاهــر وهــــي أمــــور ت
يفضلون  الــشــبــاب  بعض  وقـــال:  كــثــيــرة، 
خارج  والمناسبات  األعياد  لقضاء  السفر 
الــبــالد وهــــذا يــســتــدعــي نــفــقــات ضخمة 
والساعات  والعطور  المالبس  شــراء  فــي 

ثانوية  تعتبر  الــتــي  األمـــور  مــن  وغيرها 
وليست أولوّية.

وأوضـــــــح الـــمـــطـــيـــري أنـــــه لــمــواجــهــة 
تعويد  يجب  الخاطئة  السلوكيات  هــذه 
الــشــبــاب عــلــى ثــقــافــة االدخـــــار وتــرشــيــد 
ثقافة  تغيير  يــجــب  كــمــا  الــمــصــروفــات، 
الــمــجــتــمــع مـــن خــــالل حـــمـــالت تــوعــويــة 
ــيــم اإلســــالم  ــعــال والـــتـــذكـــيـــر بـــمـــبـــادئ وت
في  والترشيد  التدبير  حسن  إلى  الداعية 

اإلنفاق.

 االهتمام بالمظاهر صراع ال ينتهي

أوضـــــح مـــاجـــد الــعــذبــة أنــــه يــذهــب 
حيث  الشهر  في  واحــدة  مــرة  للتسوق 
يشتري األغراض التي يحتاجها بحدود 
الــمــتــوفــر لــديــه بــــدون تـــرف أو بــذخ، 

بأهمية  التوعية  أن  مــوضــحــاً 
تــرشــيــد الــصــرف 

واإلنـــــــفـــــــاق هــي 

ال  المتزوج  غير  الشاب  وألن  األســاس 
يــشــعــر بــالــمــســؤولــيــة حــيــال الــتــطــورات 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم 

جـــراء  الــمــنــطــقــة  ودول  حـــولـــه،  مـــن 
تستدعيه  ومـــا  الــنــفــط،  أســعــار  تــراجــع 
اإلنفاق  وضبط  التقشف  ضــرورة  من 

والتعود على االدخار.
في  وأوضــــح أن هــنــاك غــيــابــاً 
والمساءلة  المحاسبة  مفهوم 
مــــن قـــبـــل الــــوالــــديــــن لــضــبــط 
مــــثــــل هــــــــذه الــــتــــصــــرفــــات، 
الــمــدارس  تلعب  ألن  داعــيــاً 
بترشيد  التوعية  فــي  دوراً 
تــتــضــمــن  وأن  ـــــفـــــاق،  اإلن
التعليمية  الــســيــاســة 
ـــــة  مــــــــــواد دراســـــي
تــــتــــحــــدث عــن 
تــحــمــل هــذه 

الجماعي  المستويين  على  المسؤولية 
والفردي، وأن تركز المناهج الدراسية 
عــلــى قــيــم الــتــرشــيــد وضــبــط اإلنــفــاق، 
عــلــى أهــمــيــة أن يــكــون هناك  مــشــدداً 
قيم  لــتــعــزيــز  عــمــلــي  تطبيقي  مــجــال 
الترشيد والتركيز عليها حتى تترسخ 

في أذهان األجيال الصاعدة.

ماجد العذبة: توعية الشباب بترشيد اإلنفاق

            كتب - مصطفى عدي:

ـــفـــاق على  انــتــقــد عـــدد مـــن الــمــواطــنــيــن ثــقــافــة الــتــقــلــيــد واإلن
الكماليات، السائدة بين الشباب، الفتين إلى أن معظم الشباب 
يــجــهــلــون ثــقــافــة اإلنـــفـــاق وبــالــتــالــي نــجــدهــم مثقلين بــالــديــون 
واألقـــســـاط الــشــهــريــة بــعــد أن أنــفــقــوا أمــوالــهــم عــلــى الــســيــارات 
والكماليات ذات األسعار الخيالية والتي يمكن االستعاضة عنها 

بأخرى أقل سعراً وتؤّدي نفس الوظيفة.
وقـــــال هـــــؤالء فـــي تــصــريــحــات لـــــ[ إن بــعــض الــشــبــاب 
يشترون سيارات يتجاوز سعرها الـ٢٥٠ ألف ريال، كما أن هناك 
من يستدين من البنوك لشراء ساعة قيمتها ٣٠ ألف ريال، رغم 
أن هذه األمور ثانوية ويمكن االستغناء عنها ويمكن لساعة بـ١٠٠ 
ريــال،  ألــف   ٣٠ قيمتها  التي  الساعة  به  تقوم  بما  تقوم  أن  ريــال 
الفتين إلى أن سلوكيات البذخ والترف الزائد من بعض الشباب 
في  السقوط  منهم  الكثير  على  تفرض  أساسية  سمة  أصبحت 
الفوائد  وحسابات  أقساطها  من  الدائمة  والمعاناة  الديون،  فخ 
المتراكمة، داعين ألن تلعب المدارس دوراً في التوعية بترشيد 
اإلنفاق، وأن تتضمن السياسة التعليمية مواد دراسية تتحدث عن 
تحمل هذه المسؤولية على المستويين الجماعي والفردي، وأن 
تركز المناهج على قيم الترشيد وضبط اإلنفاق، مشددين على 
أهمية أن يكون هناك مجال تطبيقي عملي لتعزيز قيم الترشيد 

والتركيز عليها حتى تترسخ في أذهان األجيال الصاعدة.



تحقيق٤٤

كان شديد التساؤل لدرجة ملحة منذ المرحلة التأسيسية في مشواره 
مقارنة  بها  بــأس  ال  معرفية  قاعدة  تكوين  على  ساعده  ما  التعليمي، 
بأقرانه. يعتقد أن حب العلم موهبة يمكن تنميتها منذ الصغر، ويرى أن 
الطفل المهتم بالشأن العلمي كثير التساؤل ويسعى دائماً للفهم والربط 
بين األفكار. ساعده موقعه بين أفراد األسرة ووجود فارق كبير يصل 
موضعاً  يكون  أن  في  مباشرة  منه  األكبر  أخيه  وبين  بينه  سنوات  لـــ٧ 
الهتمام الجميع، ليلقى رعاية واهتماماً كان لهما دور في دعمه إيجابياً 
وإيجاد رغبة لديه بأن يكون متميزاً، وهو األمر الذي انعكس عليه في 
ولديه شغف بالدراسة  أول يوم دخل فيه المدرسة حيث كان متحمساً 
الحوسني  محمد  القطري  والمخترع  المهندس  إنــه  التعلم.  في  ورغبه 
نجم النسخة السادسة من برنامج نجوم العلوم بابتكاره المميز «نظام 
كفء لترويض الطاقة الشمسية»، والذي حكى لمنوعات [ قصة 
مشواره  في  قابلته  التي  والتحديات  المعوقات  أهم  مستعرضاً  نجاحه 
العلمي والتعليمي، موضحاً أبرز العوامل التي ساعدته على تحقيق التميز 

والتغلب على تلك المعوقات.

عـــن  بـــــــدايـــــــة  حـــــدثـــــنـــــا  ڈ 
خططك المستقبلية؟

ـــادي  ـــن ال مــــن  ســـأنـــســـحـــب   -
على  للحصول  مؤقتاً  العلمي 
ـــوراه في  ـــدكـــت الــمــاجــســتــيــر وال
مــــجــــال الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة 
بـــجـــامـــعـــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
بــالــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة حــيــث 
حصلت على منحة الستكمال 
مؤسسة  من  العليا  الــدراســات 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وبـــعـــد الــحــصــول 
عــلــى الــدكــتــوراه ســأعــود ألداء 
الــذي  العلمي  بــالــنــادي  دوري 
يعد مرجعية علمية لالهتمام 

بالطالب الموهوبين علمياً.
كــمــا أنـــي أبــحــث حــالــيــاً عن 
اختراع جديد في إطار البحث 

عن آفاق جديدة لإلبداع.

معوقات الشباب

ڈ وماذا عن قصة نجاحك؟
- واجـــهـــت مــشــكــلــة واحــــدة 
الرغم  على  الفنية  مـــادة  فــي 
سنوات  طـــوال  كنت  أنــنــي  مــن 
الـــثـــانـــي،  أو  األول  دراســــتــــي 
الرسم  أجيد  أكــن  لم  ولكنني 
فــالــفــن مــوهــبــة وكـــانـــت لـــدّي 
الــعــالمــة  تحقيق  فــي  صــعــوبــة 
الفنية،  الــتــربــيــة  فــي  الــكــامــلــة 
أن اإلنسان  فتفهموا  أما األهل 
كل  فـــي  يــبــدع  أن  يستطيع  ال 
مجاالت الحياة، وألن والدتي 
وتقبلته  األمر  تفهمت  معلمة 

ولم تلمني في هذا األمر.
تمثل  اإلعــــداديــــة  الــمــرحــلــة 
بـــــدايـــــة شـــغـــفـــي بــــاالخــــتــــراع،  

وشـــهـــدت الــمــرحــلــة الــثــانــويــة 
التحقت  حيث  لي  قوياً  ظهوراً 
بــمــدرســة عــمــر بـــن الــخــطــاب 
الــثــانــويــة الــمــســتــقــلــة لــلــبــنــيــن، 
المدرسة  بفريق  عضواً  وكنت 
فــــــي الــــمــــســــابــــقــــة الـــوطـــنـــيـــة 
بجامعة  التحقت   , لــلــروبــوت 
بالمدينة   «A&M» تــكــســاس 
داخلية  بعثة  عــبــر  التعليمية 
لدراسة  غــاز  راس  شركة  مــن 

هندسة البترول.

فكرة المشروع

فــــكــــرة  عـــــــن  حـــــدثـــــنـــــا  ڈ 
ــبــحــثــي الـــرائـــد  مـــشـــروعـــك ال
«نظام كفء لترويض الطاقة 

الشمسية».
قديمة  الــمــشــروع  فــكــرة   -
لمحصلة  نــتــاجــاً  وكــانــت  لـــدي 
اهتماماتي بالقراءة في مجال 
حيث  والـــكـــهـــربـــاء،  الــفــيــزيــاء 
اطلعت على ما تم تنفيذه من 
مــشــاريــع فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة، وفــكــرة االخــتــراع 
حول  تساؤل  عن  عبارة  كانت 
طـــريـــقـــة ضــــم الـــمـــنـــظـــومـــات 

الشمسية المختلفة.
كــــــان فــــريــــق مــــن الــعــلــمــاء 
ــــاحــــيــــة األلــــــــــواح  يــــتــــجــــهــــون ن
كمصدر  التقليدية  الشمسية 
لـــلـــطـــاقـــة يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه عــلــى 
هناك  وكـــان  الــعــالــم،  مستوى 
فــريــق بــاالتــجــاه اآلخـــر يطور 
األنــــظــــمــــة الــــكــــهــــروحــــراريــــة 
وكانت فكرتي في البحث هي 
لتحقيق  الــمــنــظــومــتــيــن  ضـــم 
اســتــفــادة أكـــبـــر». «الــمــشــروع 

المحلية  للبيئة  تماماً  مناسب 
مجاالً  فيها  الشمس  تعد  التي 
حيوياً ومستمراً للطاقة، ومن 
القواعد  تكوين  على  عملت  ثم 
مجال  فــي  الرئيسية  العلمية 
المعلومات  تنمية  ثم  البحث، 

واالختراع،  البحث  مجال  في 
وبــمــا أن االخــتــراع يــكــون حالً 
لمشكلة كان ال بد من البحث 
عــــن جــمــيــع حـــلـــول الــمــشــكــلــة 
تم  الــتــي  الــحــلــول  ومـــن  أوالً، 
الحلول  انتقاء  يتم  لها  التوصل 

الممكنة واستبعاد الباقي».

اختراع جديد

على  التالية  خطوتك  ما  ڈ 
صعيد المشروع؟

حـــالـــيـــاً  شـــــركـــــة  هـــــنـــــاك   -
تتفاوض معه لتنفيذ اختراعه 

«مشروع نظام كفء لترويض 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة» وإنــتــاجــه 
على أرض الواقع، وأنا مشغول 
حــالــيــاً بــالــبــحــث عـــن اخـــتـــراع 

جديد يخدم المجتمع.

الشباب واالبتكار

برنامج  أهمية  مدى  ما  ڈ 
نجوم العلوم؟

خـــطـــوة  الــــعــــلــــوم  ــــجــــوم  ن  -
على  الــشــبــاب  لتشجيع  مهمة 
االبــتــكــار واإلبـــــداع واالخــتــراع 
وأعتقد  العلمي،  البحث  وحب 
صدى  له  أصبح  البرنامج  أن 
في  كبير  ودور  قوي،  إعالمي 
دعــم الــكــوادر الــمــوهــوبــة على 
العربي  والعالم  قطر  مستوى 

في المجال العلمي».
ــــحــــدي الـــرئـــيـــســـي  ــــت أمـــــــا ال
بــالــنــســبــة لـــي لــلــمــشــاركــة في 
الخطوة  أخــذ  فكان  البرنامج 
األولى نظراً ألنني كنت خجوالً 
أهــــــــاب الــــظــــهــــور اإلعــــالمــــي 
ومــــواجــــهــــة الـــجـــمـــهـــور عــبــر 
وســائــل اإلعـــــالم، والــمــشــاركــة 
في نجوم العلوم كان لها دور 
كبير في تجاوز هذه المشكلة.

الــمــشــكــالت  أبـــــرز  أن  كــمــا 
التي واجهتني خالل مسيرتي 
بالنفس،  الــثــقــة  هــي  العلمية 
اإلنسان  يصل  أن  سهالً  فليس 
يتوصل  لــم  لمشكلة  حــل  إلــى 
إلــيــهــا أحـــد مـــن قــبــلــه، كــانــت 
لـــدّي شــكــوك بــقــدراتــي وكــان 
نفسي  داخل  صراع  يعتصرني 
لم  حل  تطبيق  إمكانية  حــول 
أنني  غير  أحــد،  إلــيــه  يتوصل 
وبالتعلم  بالعزيمة  استطعت 
والــــتــــجــــربــــة الــــتــــغــــلــــب عــلــى 
هــذه الــشــكــوك، مــشــيــداً بــدور 
مـــدرســـة عــمــر بـــن الــخــطــاب 
الـــثـــانـــويـــة الــمــســتــقــلــة لــلــبــنــيــن 
 «A&M» تــكــســاس وجــامــعــة 
الكبير  الــتــعــلــيــمــيــة  بــالــمــديــنــة 

فـــي تـــطـــويـــر مـــهـــارة الــبــحــث 
لدّي. العلمي 

ڈ ما أبرز معوقات الشباب؟
الــتــي  الـــمـــعـــوقـــات  أبــــــرز   -
يـــواجـــهـــهـــا الــــشــــبــــاب تــتــمــثــل 
بــعــدم وجــــود دوافــــع لــديــهــم 
نــحــو اإلبـــــداع الــعــلــمــي وذلـــك 
بــســبــب عــــدم وجــــود مــنــاهــج 
لـــلـــطـــالب،  مـــشـــوقـــة عـــلـــمـــيـــاً 
ولـــــــعـــــــدم وجـــــــــــود مــــســــاحــــة 
خريطة  على  العلمي  للبحث 
ــــرامــــج اإلعــــالمــــيــــة عــلــى  ــــب ال
وعدم  مستوياتهم،  اختالف 
اهــتــمــام الــمــجــتــمــع بــالــجــانــب 
الــعــلــمــي مــقــارنــة بــالــمــجــاالت 

األخرى.
أهمية  الــشــبــاب  أدرك  لــو  و 
حياة  رحــلــة  يمثل  وأنــــه  الــعــلــم 
ـــســـان فــــي حــب  ـــإلن بــالــنــســبــة ل
الخير وتقديمه للناس لتغيرت 
المستقبل  بــشــأن  طــمــوحــاتــهــم 
العلم  فــحــب  إيـــجـــابـــي،  بــشــكــل 
أســاســه البحث والــتــســاؤل وأنــه 
خالل  وينمو  الصغر  منذ  يبدأ 
المدرسية  التعليمية  المرحلة 

والجامعية.
مـــســـؤول  اإلعـــــــالم  أن  كـــمـــا 
العلوم  حب  طموح  غــرس  عن 
لدى النشء في العالم العربي، 
بـــــــدالً مــــن تــســلــيــط األضـــــــواء 
عــلــى الــــدرامــــا والــمــســلــســالت 
والــريــاضــة وجــمــيــع الــهــوايــات 
ذلـــك  ألن  الـــعـــلـــوم  بــاســتــثــنــاء 
ســــــاهــــــم فـــــــي صـــــــــرف نـــظـــر 
يـــكـــونـــوا  أن  فـــــي  الــــراغــــبــــيــــن 
عن  البحث  إلــى  نابغين  علماء 

خيارات أخرى.

نجم النسخة السادسة من نجوم العلوم.. محمد الحوسني لـ منوعات [:

٣ مشاكل تعرقل اإلبداعات العلمية للشباب 
ـــات  ـــحـــدي ـــت ـــي إعــــالمــــيــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً أبــــــــرز ال ـــم ـــل ـــع ــــاب الـــمـــنـــاهـــج الـــمـــشـــوقـــة وإهــــــمــــــال الـــبـــحـــث ال ــــي غ

ــــــــار  ــــــــك ــــــــت ــــــــى االب ــــــــل ـــــــشـــــــجـــــــع الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب ع ــــــــــجــــــــــوم الـــــــــعـــــــــلـــــــــوم خــــــــــطــــــــــوة ت ن

ــــــاح ــــــج ــــــن ـــــــــدع والــــــــثــــــــقــــــــة بــــــالــــــنــــــفــــــس أســــــــــــــــــاس ال ـــــــــب الــــــــشــــــــبــــــــاب الــــــــقــــــــطــــــــري م

محمد الحوسني يستعرض اختراعه الذي نال تقدير لجنة التحكيم

النادي العلمي مرجعية 
للطالب الموهوبين 
ً وسأنسحب منه مؤقتا

شركة تفاوضني لتنفيذ 
اختراعي «ترويض 
الطاقة الشمسية» 

نأمل فتح نوافذ 
للمبدعين عبر 
الوسائل اإلعالمية

أبحث عن اختراع 
جديد.. والتكريم 

يشعرني بالمسؤولية 

..ويحمل في يده درع النسخة السادسة من نجوم العلوم.. أرشيفيةالحوسني متوشحاً بعلم قطر بعد إعالن فوزه

محمد الحوسني في سطور

من الكوادر الشابة الوطنية المتميزة.. 
الــعــام ١٩٩٠م،  فــي  الــريــان  بمدنية  ولــد 

حيث يبلغ من العمر ٢٦ عاماً.
بترول  قسم  هندسة  كلية  في  تخرج 
من جامعة تكساس «A&M» بالمدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة بــتــقــديــر عــــام مــمــتــاز دفــعــة 

٢٠١٢/ ٢٠١٣م.
اإلنــتــاج  بقسم  تــآكــل  إخــصــائــي  يعمل 
يــعــمــل  كـــمـــا  غـــــــاز،  راس  شــــركــــة  فــــي 
مــنــذ عــامــيــن رئــيــســاً لــقــســم الــطــاقــات 
في  نجح  العلمي.  بــالــنــادي  الــمــتــجــددة 

بالموسم  األول  المركز  على  الحصول 
السادس من برنامج نجوم العلوم الذي 
والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  تنظمه 
مشروعه  عبر  سنوياً  المجتمع  وتنمية 
ـــكـــر «نـــــظـــــام كــــفء  ـــت ـــمـــب ـــمـــمـــيـــز وال ال
لــتــرويــض الــطــاقــة الــشــمــســيــة»، حيث 
أســـفـــرت جــهــود اخــتــراعــه عـــن زيـــادة 
عليها  الــمــتــحــصــل  الــكــهــربــيــة  الــطــاقــة 
تجمع  الــتــي  المبتكرة  المنظومة  مــن 
والمولد  المركزة  الشمسية  األلواح  بين 
 CPVT Integrated) حراري الكهرو 

عن  زيــادة   ٪١٥ بحوالي   (with TEG
الــمــنــظــومــة الــحــالــيــة. تــم تــكــريــمــه من 
قــبــل ســعــادة الــدكــتــور مــحــمــد بــن عبد 
الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم 
صالح  السيد  سعادة  قبل  ومن  العالي، 
بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة.
تـــم تــكــريــمــه مـــن قــبــل عــــدة جــهــات 
بــالــدولــة حــيــث كــــرم مـــن عــــدة جــهــات 
شبابية بالدولة باإلضافة إلى دار اإلنماء 
االجــتــمــاعــي، وشــركــة راس غـــاز، ومــن 

شركة قابكو، ومن كتارا.

خالل احتفاء النادي العلمي بالحوسني بعد فوزه بنجوم العلوم

كتب - محروس رسالن:

تصوير: ناصر تي كي
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يشجع على ممارسة الرياضة
الــذي   s health بــرنــامــج  بتوفير  أنــدرويــد  قــامــت 
يقدم باقة من الفوائد الرياضية إلى جانب تشجيعك 

على ممارسة الرياضة ولو بشكل غير مباشر.
هـــذا الــبــرنــامــج يــقــوم بتسجيل خــطــواتــك كــمــا أنــه 
يعطيك مؤشرا لعدد السعرات الحرارية التي حرقتها 
عرضا  أيضاً   SHealth ويقدم  النهار.  ساعات  خالل 
ألنشطتك حسب الساعة أو اليوم أو الشهر السيما إذا 

كنت ترغب بمراجعة سجلك مع مرور الوقت.
وإذا كـــان هــاتــفــك يــتــمــتــع بــحــســاس بــالــقــرب من 
من  البرنامج  هــذا  مع  فستتمكن  الخلفية،  الكاميرا 
مــعــرفــة عـــدد دقــــات قــلــبــك إذا كــنــت تــتــمــرن أم ال. 
وتستطيع من خالل التطبيق أيضاً أن تراقب تمارين 
التي  المسافة  جــانــب  إلــى  الــــدوران  المشي،  الــجــري، 
قطعتها خالل التمرين وعدد السعرات الحرارية التي 

تم حرقها.
البرنامج  لك  فيسمح  الطعام  لموضوع  بالنسبة  أما 
حسب  تتناولها  أن  يــجــب  الــتــي  الــمــأكــوالت  بتنظيم 
وعلى  لياقتك  على  فتحافظ  والشهر  اليوم  الساعة، 

وزنك أيضاً.

فى أول يوم من إطالقه

هــاتــفــهــا   LG شـــركـــة أطـــلـــقـــت 
األم  بلدها  فــى  للبيع   G٦ الجديد 
بعد  لتكشف  الجنوبية»،  «كــوريــا 
مــرور ٢٤ ساعة عن بيع ما يصل 
إلـــى ٢٠ ألـــف وحــــدة مــن الــجــهــاز 

خالل اليوم األول.
 GSM ووفــقــا لما نــشــره مــوقــع
الــهــنــدي، فــعــنــد مــقــارنــة الــهــاتــف 
 LG G٥ هاتف  بمبيعات  الجديد 
فــي أول يــوم، نجد أنــه بــاع فقط 

١٥ ألف نسخة، فيما أشار التقرير 
إلى أن الشركة كانت قد تلقت ما 
حجز  عملية  ألـــف   ٤٠ إلـــى  يــصــل 
مــســبــق لــلــهــاتــف الــجــديــد G٦ في 

كوريا.
يـــأتـــي   G٦ هــــاتــــف  أن  يــــذكــــر 
عرض  بــدقــة  بــوصــة،   ٥٫٧ بشاشة 
وجــود  مــع  بيكسل،   ١٤٤٠×٢٨٨٠
 Snapdragon كــوالــكــوم  مــعــالــج 
ذاكـــرة  مـــن  جــيــجــابــايــت  و٤   ٨٢١

وذاكــرة  «رام»  العشوائي  الوصول 
إلى  جنبا  جيجابايت،   ٣٢ داخلية 
جــنــب كــامــيــرا خــلــفــيــة بـــدقـــة ١٣ 
 ٥ أمــامــيــة  وأخـــرى  بيكسل  ميجا 
 ٣,٣٠٠ وبـــطـــاريـــة  بــيــكــســل  مــيــجــا 
mAh، فــيــمــا تــبــلــغ أبــعــاد الــهــاتــف 
ملم   ٧٫٩×  ١٤٨٫٩×٧١٫٩ حــوالــي 
 ،٧,١ نوجا  أندرويد  بنظام  ويعمل 
لمقاومة   ٦٨  IP بــمــعــيــار  ودعــــم 

الماء والغبار.

LG Gبيع ٢٠ ألف نسخة من هاتف ٦

مباشرة على حسابات فيس بوك

ــــنــــت شـــــركـــــة فــــيــــس بــــوك  أعــــل
عــــــــن مــــــيــــــزة جــــــــديــــــــدة تـــســـمـــح 
مباشر  بــث  بــبــدء  للمستخدمين 
مباشرة  االفتراضي  الواقع  ألعاب 
وهــذه  بــوك،  فيس  حسابات  على 
نظارة  لمستخدمي  متاحة  الميزة 
الــــواقــــع االفــــتــــراضــــي ســامــســونــج 
المستخدمين  أن  أي   ،Gear VR
القادمة  األيــام  خــالل  سيتمكنون 
االفتراضي  الواقع  ألعاب  بث  من 
بــشــكــل مــبــاشــر أثـــنـــاء لــعــبــهــا على 

بوك. فيس 
ووفــــقــــا لـــمـــا جـــــاء عـــلـــى مــوقــع 
فيمكن  األمـــريـــكـــي،   engadget
لــلــمــســتــخــدمــيــن الـــضـــغـــط فــقــط 

 Livestream to خــــيــــار  عـــلـــى 
داخـــــل  ــــمــــوجــــود  ال  Facebook

استخدام  أثناء  الرئيسية  القائمة 
نـــظـــارة الـــواقـــع االفـــتـــراضـــي، من 

الممكن  من  وسيكون  البث،  أجل 
مع  والتفاعل  التعليق  ألصدقائهم 

الــبــث بــشــكــل لــم يــكــن مــتــاحــا من 
قبل.

تــأتــي  الــخــطــوة  يــذكــر أن هـــذه 
للتوسع  بـــوك  فــيــس  خــطــة  ضــمــن 
فــي مــجــال الــبــث الــمــبــاشــر، وحث 
الــعــالــم عــلــى اســـتـــخـــدام نـــظـــارات 
الـــواقـــع االفــتــراضــي ودمــجــهــا مع 
فــيــس بــــوك، وهــــذا الـــتـــعـــاون فــي 
مـــجـــال الــــواقــــع االفـــتـــراضـــي بــيــن 
األول  ليس  وسامسونج  بوك  فيس 
موقع  وأطــلــق  سبق  إذ  نــوعــه،  مــن 
مستقال  جــديــدا  تطبيقا  الــتــواصــل 
 ٣٦٠ بتقنية  الفيديوهات  لعرض 
لنظارات  مخصص  وهــو  درجـــة، 

.VR جير  سامسونج 

إطـــالق ميزة بث ألعــاب الــواقع االفتــراضي

جالكسي A٣ حصل عليها

ًسامسونج تطلق تحديث «نوجا» ألجهزة جالكسي قريباً سامسونج تطلق تحديث «نوجا» ألجهزة جالكسي قريبا
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إطــــــالق شــركــة 
جــــوجــــل تـــحـــديـــث نــــظــــام األنـــــدرويـــــد 
الجديد «نوجا ٠٫٧» منذ أشهر طويلة، 
ألغلب  بعد  يصل  لم  اآلن  حتى  أنه  إال 
شركة  وتــعــمــل  الــذكــيــة،  الــهــواتــف 
ســــامــــســــونــــج عــــلــــى تـــحـــديـــث 
ــــعــــض مــــــن هـــواتـــفـــهـــا  ب
مـــن فــتــرة ألخـــرى، 

موقع  من  حديثا  تقريرا  هناك  ولكن 
الــشــركــة  أن  إلـــى  أشــــار  الــهــنــدي   gsm
التحديث  ستطلق  الجنوبية  الــكــوريــة 
ــــف جــالكــســي  الــــجــــديــــد ألغــــلــــب هــــوات
إذ  المقبلة،  األيــام  خــالل  بها  الخاصة 
 s٦ جالكسي  لهواتف  التحديث  وصــل 

وجالكسي s٦  إيدج.
سلسلة  هــواتــف  أن  الــمــوقــع  ورصـــد 

حــصــلــت   ٢٠١٦ لـــعـــام   A٣ جـــالكـــســـي 
أيـــضـــا عــلــى تــحــديــث نـــظـــام أنـــدرويـــد 
يشير  الـــذي  األمـــر  وهــو   ،  ٧٫١٫١ نــوجــا 
سامسونج  أجهزة  تحديث  اقتراب  إلى 
بالكامل، فمن المعروف أن الشركات 
على  التحديث  وطـــرح  باختبار  تــقــوم 
تعمم  وبعدها  الهواتف  من  مجموعة 

للجميع. اإلطالق  هذا 

روبوت إلعادة تدوير الهواتف القديمة

الــمــالــكــة   Agile Bits شـــركـــة  أعــلــنــت 
 ١Password لخدمة إدارة كلمات المرور
أنها رفعت الحد األقصى للمكافأة الخاصة 
بــبــرنــامــج اكــتــشــاف ثـــغـــرات أمــنــيــة تــهــدد 
إلــى  لتصل  دوالر  ألـــف   ٢٥ مــن  خــدمــاتــهــا 
موقع  نــشــره  لما  ووفــقــا  دوالر.  ألــف   ١٠٠
تنضم  الجائزة  هذه  فإن  الهولندي   TNW
مثل  األخــرى  الشركات  عــروض  باقي  إلــى 
من  وغيرها  وجوجل  ومايكروسوفت  أبل 

تقديم  عرضت  التي  التكنولوجيا  عمالقة 
ثغرات  على  العثور  يستطيع  لمن  مكافآت 

أمنية ببرمجياتها.
للباحثين  تــوفــر  الــخــدمــة  فـــإن  كــذلــك   
األمــنــيــن بــعــض الـــوثـــائـــق الــتــكــمــيــلــيــة الــتــي 
الحقيقية  الــمــشــاكــل  بــعــض  عــلــى  تــحــتــوي 
األخـــيـــرة وذلــــك مــن أجـــل تــوجــيــهــهــم إلــى 
في  تظهر  أن  يمكن  الــتــي  الــمــشــاكــل  أكــثــر 

المستقبل.

١٠٠ ألف دوالر مكافأة 
1Password لمكتشفي ثغرات

٤٨ مليون 
مستخدم وهمي 

على تويتر
اكتشف الباحثون أن ما 
يصل إلى ١٥ فى المائة من 
وهمية،  تــويــتــر  حــســابــات 
مليونا   ٤٨ يــعــادل  مــا  أي 
مــلــيــون   ٣١٩ أصـــــل  مــــن 
للموقع،  نشط  مستخدم 
عبارة عن برامج كمبيوتر 
ولـــــيـــــســـــوا مـــســـتـــخـــدمـــيـــن 
حقيقيين، ورغم خطورة 
من  العديد  أن  إال  األمـــر، 
هـــــذه الـــحـــســـابـــات اآللـــيـــة 
مــفــيــدة لــلــغــايــة، إذ تــنــذر 
بــالــكــوارث  المستخدمين 

الطبيعية.
واعــــتــــمــــدت الــــدراســــة 
ـــتـــي أجــــريــــت مــــن قــبــل  ال
كاليفورنيا   جنوب  جامعة 
عــلــى عـــدد مـــن الــبــيــانــات 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــحــتــوى 
الـــتـــغـــريـــدات والــمــشــاعــر، 
وأنــــــــــــمــــــــــــاط الـــــشـــــبـــــكـــــة 
والــــــســــــالســــــل الــــزمــــنــــيــــة 

المستخدمين. لنشاط 

خالل ٢٤ ساعة فقط

D شركة أمريكية تطور منزالً بتقنية٣

ـــــل الـــعـــام  طـــرحـــت شـــركـــة أب
الــمــاضــى روبـــوتـــا جــديــدا يحمل 
اسم «ليام»، وكانت مهمته هي 
إعـــــادة تـــدويـــر هـــواتـــف اآليــفــون 
الـــقـــديـــمـــة، واســــتــــخــــراج الـــمـــواد 
ووفقا  داخله  الموجودة  القيمة 
لــمــا جــــاء عــلــى مـــوقـــع «بــيــزنــس 
فروبوت  البريطاني،  انسادير» 
ــــخــــاص بــــأبــــل لــديــه  «لـــــيـــــام» ال
إمــكــانــيــات واســعــة، إذ أنــه قــادر 
مليون   ١٫٢ تــدويــر  إعــــادة  عــلــى 
هاتف آيــفــون ٦ فــي عــام واحــد. 
أبل  قالت  الماضي،  الربيع  وفي 
يمكنه  بها  الخاص  الروبوت  إن 
من  الـــمـــواد  واســتــخــراج  تفكيك 

هاتف آيفون كل ١١ ثانية.

 Apis Cor تمكنت شركة
في  المتخصصة  األمريكية 
من  األبعاد  ثالثية  الطباعة 
بناء منزل كامل على شكل 
ـــــوم واحــــد  نـــجـــمـــة خـــــالل ي
مــســاحــة  تـــبـــلـــغ  إذ  فــــقــــط، 
مــربــع،  قـــدم   ٤٠٠ الــمــنــزل 
وتـــم تــصــمــيــمــه بــاســتــخــدام 
الـــخـــرســـانـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا 
تـــحـــمـــل جـــمـــيـــع الــــظــــروف 
والــــصــــمــــود لـــمـــدة تــســتــمــر 

سنة.  ١٧٥ لنحو 
ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــا لـــــــمـــــــوقـــــــع 
الــهــولــنــدي   Thenextweb
ـــــــس كـــــو»  ـــــــي صــــمــــمــــت «أب
هــــذا الـــمـــنـــزل فـــي مــنــشــأة 
ــــابــــعــــة لــهــا  ــــت ـــــار ال ـــــب االخـــــت
بــمــوســكــو، وكـــانـــت درجـــة 
الـــحـــرارة شــديــدة الــبــرودة 
الشركة،  واجــه  عائق  أكبر 
الحفاظ  في  تمكنت  لكنها 

عــــلــــى الــــخــــرســــانــــة تــحــت 
درجــــــــة حـــــــــرارة مــعــيــنــة، 
حول  خيمة  الفريق  وأقــام 
بعض  دخول  لمنع  الطابعة 

المجمد. الهواء 

واســـــتـــــعـــــانـــــت الــــشــــركــــة 
على  األبعاد  ثالثية  بطابعة 
نسبيا  سهلة  رافــعــة،  شــكــل 
اســتــطــاعــت  إذ  ــنــقــل،  ال فـــي 
ـــاء الـــمـــنـــزل مــــن نــقــطــة  ـــن ب

مـــــركـــــزيـــــة وبـــــــــــــدأت فـــي 
تــأســيــســه بــســرعــة فــائــقــة، 
كـــمـــا بــلــغــت تــكــالــيــف بــنــاء 
ألــــف   ١٠,١٣٤ الــــمــــنــــزل 

دوالر.



ــــظــــم وقــــــتــــــي مـــعـــهـــم ــــع ـــــي وأمـــــــضـــــــي م ـــــزال ـــــت ـــــاع ــــي ســـــعـــــيـــــدة ب ــــت ــــل ــــائ ع
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الوجه اآلخر

عـــن  حـــــدثـــــنـــــا  بـــــــدايـــــــة  ڈ 
أسرتك؟

ســارة  أوالد  خمسة  لــدي   -
هــي الــبــنــت الــكــبــرى ثــم حمد 
وعــــبــــداهللا وأحــــمــــد وأخــــيــــًرا 
نعمه  عــلــى  هللا  والــحــمــد  نـــور، 
بنعمة  أكــرمــنــي  بــأن  الكثيرة 
ــــــة، وشـــغـــلـــي الـــشـــاغـــل  ــــــذري ال
بــعــد االعــــتــــزال هـــو تــربــيــتــهــم 
واالهتمام بهم خاصة بعد أن 
في  منهم  السلة  لعبة  أخذتني 
العبان  لدى  الماضية،  الفترة 
جديدان لكرة السلة هما حمد 
ســنــوات   ٩ ســنــة وعــبــداهللا   ١١
واالثـــنـــان فـــي مــنــتــخــب قطر 

للناشئين تحت ١٢ سنة.
ڈ مــا هــو انــطــبــاع أســرتــك 

بعد قرار اعتزالك؟
- عــائــلــتــي ســعــيــدة بــالــطــبــع 
خاصة  االعتزال  قــرار  باتخاذ 
التواجد  لــي  متاحاً  أصــبــح  أنــه 
وكنت  دائــمــة،  بــصــورة  معهم 
أجل  من  اللحظة  هذه  أنتظر 
والحمد  أوالدي  مع  االنسجام 
هللا عندي وقت طويل ألقضيه 
بعناية  أتابعهم  واآلن  معهم، 
فــي  أو  الـــمـــالعـــب  فــــي  ســــــواء 
واالهتمام  التعليمية  الناحية 
خاصة  أفــضــل،  بشكل  أصــبــح 
أنـــنـــي حـــريـــص عــلــى مــتــابــعــة 
تدريباتهم مع السلة وأحرص 
وبالتالي  معهم  التواجد  على 
أصـــــبـــــحـــــت األمـــــــــــــور أفــــضــــل 
بالنسبة لهم السيما أن الحياة 
الــشــخــصــيــة مــهــمــة جــــدا ألي 

العب.
ڈ مـــاذا عــن األكـــالت التي 

تحبها؟
و «أم  الــحــلــويــات  أعــشــق   -
عـــلـــي» مـــتـــعـــتـــي، والـــوجـــبـــات 
مثل  تستهويني  ال  الــرئــيــســيــة 
الــحــلــويــات ودائــمــا أحــضــر مع 
وخاصة  المطاعم  في  أسرتي 
يــــوم الــجــمــعــة ألنــنــي أســتــمــتــع 

المختلفة. باألكالت 
ڈ مـــا هـــي الـــبـــرامـــج الــتــي 
تستهويك سواء في اإلذاعة أو 

الفضائيات؟
ال أســتــمــع حــالــيــا إال إلذاعــة 
ـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم،  ـــــل قـــــطـــــر ل
ــــــي ال  والـــمـــوســـيـــقـــى واألغــــــان
بالقرآن  واستمتع  تستهويني، 
ـــتـــي  والــــــبــــــرامــــــج الــــشــــيــــقــــة ال
وبخصوص  اإلذاعـــة،  تقدمها 
دوري  قناة  هناك  الفضائيات 
ــــكــــي»  األمــــري إيـــــــه  ـــــي  ب «إن 
لــــــكــــــرة الـــــســـــلـــــة عـــــلـــــى قــــنــــاة 

يتم  وال   «beIN SPORTS»
مــدار  عــلــى  وتــعــمــل  تغييرها، 
مع  استمتع  ألنــنــي  ســاعــة،   ٢٤

أوالدي بمتابعة كرة السلة.
بالفطرة موهوبان 

لمستقبل  تخطط  كيف  ڈ 
أوالدك؟

- بــالــتــأكــيــد هــمــا مــوهــوبــان 
بـــالـــفـــطـــرة فــــي ريــــاضــــة كـــرة 
الــــســــلــــة وتــــــأثــــــرا بــــــي كـــثـــيـــرا 
وبـــاألجـــواء فــي الــمــنــزل حيث 
كــنــت دائــمــا اصــطــحــبــهــمــا إلــى 
التدريب  ومالعب  المباريات 
وأيــضــا فــي الــمــنــزل ال يــوجــد 
متعلق  غير  المنزل  في  شــيء 
بكرة السلة، وفي البداية أحبا 
اللعبة عن طريقي بالرغم من 
حتى  القدم  كرة  مارسا  أنهما 
سن ٦ سنوات، ولكن وجودي 
كالعب للسلة واإلنجازات التي 
اللعبة  فــي  حببتهم  تحققت 
مثلي،  يعشقانها  هــمــا  واآلن 
بين  الــتــوفــيــق  أحـــــاول  واآلن 
الـــدراســـة والـــريـــاضـــة حــتــى ال 
أحرمهم من ممارسة اللعبة.

يــحــقــقــا  أن  تــتــوقــع  هـــل  ڈ 
إنجازات أفضل من والدهم؟

لهما  أتــوقــع  فأنا  بالتأكيد   -
أنني  خاصة  أفضل،  مستقبال 
فـــــي الـــصـــغـــر كـــنـــت مـــوهـــوبـــا 
الذي  الشخص  أجد  لم  ولكني 
يـــســـاعـــدنـــي عـــلـــى االحــــتــــراف 
أيـــه  بــــي  «إن  الــــــ  دوري  فــــي 
أني  من  فبالرغم  األمريكي» 
منه  األقــل  الــدرجــة  فــي  لعبت 
فــي عــمــر الــــ ١٥ عــامــاً، وكــان 

عندي فرصة للعب في دوري 
في  والــمــشــاركــة  المحترفين 
كل  وكــانــت  عالمية،  دوريـــات 
لتحقيق  مــتــاحــة  الــمــقــومــات 
هــــذا الــحــلــم، ولـــكـــن لـــم أجــد 
الــــشــــخــــص الـــــــــذي يـــوجـــهـــنـــي 
لــطــريــق االحــــتــــراف، وأتــوقــع 
في  أفــضــلــيــة  لــهــمــا  يــكــون  أن 
أفــضــل  تـــجـــربـــة  يـــخـــوض  أن 
الــدوري  في  ويحترفون  مني 
األمــريــكــي وســأبــذل قــصــارى 
جـــهـــدي لــمــســاعــدتــهــمــا عــلــى 
ــــــــك، مـــــن خــــالل  تـــحـــقـــيـــق ذل
خـــبـــرة مــــع الـــلـــعـــبـــة وتـــفـــادي 
الــســلــبــيــات الــتــي تــعــرضــت لها 
مــمــيــزان  هـــمـــا  هللا  والـــحـــمـــد 
بــشــهــادة الـــمـــدربـــيـــن، خــاصــة 
وأمامهما  صغير  عمرهما  أن 

كبير. مستقبل 
خــــطــــطــــك  هــــــــــي  مــــــــــا  ڈ 

المستقبلية؟
اســـتـــراحـــة  فــــي  اآلن  أنـــــا   -
ـــمـــوســـم الـــقـــادم  مــــحــــارب وال
اإلداري،  الــعــمــل  فــي  ســأفــكــر 
واســتــمــتــع حــالــيــا مـــع األســــرة 
وأقضى وقتي كله مع أوالدي 
وأتـــابـــع مــهــرجــانــات الــبــراعــم 
أريد  ال  ولكني  بها،  واستمتع 
وبالتالي  اللعبة  عن  أبتعد  أن 
ســـأظـــل قــريــبــا مــنــهــا ألنــنــي 
ارتـــبـــطـــت بــهــا كــثــيــرا وفــي 
ستتحدد  الــمــقــبــلــة  الــفــتــرة 

الكثير من األمور.

 مشروع األكاديمية

ڈ هل تفكر في إقامة 
الشباب  يساعد  مشروع 

الــصــغــيــر تـــصـــب مــــن خــاللــه 
خبراتك؟

سنوات  عشر  منذ  نــعــم..   -
فــكــرت فـــي إنـــشـــاء أكــاديــمــيــة 
الــصــغــار  لتعليم  الــســلــة  لــكــرة 
الوقت  ولــكــن  اللعبة،  مــبــادئ 
لـــــم يـــســـمـــح لـــــي خــــاصــــة فــي 
ظــــل انـــشـــغـــالـــي بـــالـــتـــدريـــبـــات 
ـــاريـــات مــــع الــمــنــتــخــب  ـــمـــب وال
لـــــدي  واآلن  ــــــــــادي،  ــــــــــن وال

فـــرصـــة لــتــنــفــيــذ هـــذا 
الــــمــــشــــروع ولــكــنــي 
حــالــيــا فـــي مــرحــلــة 
دراســـتـــه مـــن كــافــة 

الـــجـــوانـــب خـــاصـــة أنـــنـــي أريـــد 
مستوى  عــلــى  أكــاديــمــيــة  فــتــح 
عـــالـــمـــي تـــصـــنـــع الـــــفـــــارق مــع 
الـــشـــبـــاب الـــصـــغـــيـــر، واحـــتـــاج 
لمساعدتي  األشياء  من  الكثير 
فـــي تــنــفــيــذه، أهــمــهــا الــدعــم 
مــــن اتــــحــــاد الـــســـلـــة والــلــجــنــة 
ووزارة  الــقــطــريــة  األولــمــبــيــة 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة حــتــى 
يــخــرج الــمــشــروع بــالــصــورة 
بأكاديمية  تليق  الــتــي 
ياسين  اســـم  تــحــمــل 
إســــمــــاعــــيــــل.. أهـــم 
العقبات هي توفير 
ثابت  بشكل  ملعب 
لألكاديمية، أما 

بــالــنــســبــة لــلــمــدربــيــن واألمــــور 
عليها،  مــقــدور  فهي  األخـــرى 
صالة  هناك  يكون  أن  ويجب 
بشكل  المشروع  لتنفيذ  ثابته 

احترافي.

ألعاب القوى

كرة  لعب  اخترت  لماذا  ڈ 
السلة؟

- هذه حكاية طويلة ولكني 
أستطيع القول أن الصدفة هي 
التي قادتني للعب كرة السلة، 
بعد أن كنت العبا في منتخب 
ألعاب القوى، وفي نهاية أحد 
الـــمـــوســـم كـــــان هـــنـــاك فــتــرة 
تـــوقـــف وأنـــــا أحــــب مــمــارســة 
كرة القدم في هذه الفترة مع 
أصـــدقـــائـــي، ولــكــن بــالــصــدفــة 
الشباب  من  مجموعة  وجدت 
السلة  لعبة  يــمــارس  الفلبيني 
حنبل،  بن  أحمد  مدرسة  في 
ولـــعـــبـــت مـــعـــهـــم وفــــــي ذلـــك 
الفريقين  يكملوا  لم  التوقيت 
عدد الالعبين وطلبوا مني أن 
ومنذ  معهم،  باللعب  استمر 
الوهلة األولى وأنا عشقت كرة 
السلة بالرغم من أنني لم أكن 
أحــبــهــا مــن قــبــل وهـــذه كانت 
ـــمـــرة األولــــــى الـــتـــي أمــــارس  ال
فــيــهــا الــلــعــبــة، وبـــالـــرغـــم من 
ألعاب  في  موهوباً  كنت  أنني 
قطر  لمنتخب  ولعبت  الــقــوى 
في  عــامــاً   ١٤ عــمــر  فــي  األول 
وكنت  العالي،  الوثب  مسابقة 
قريب من بطلنا معتز برشم، 
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك مـــــؤشـــــرات 
كــبــيــرة تــؤكــد أنــنــي قـــادر على 

تــحــقــيــق بــطــولــة آســـيـــا وكــســر 
األرقام القياسية، ولكن السلة 
الــقــوى  ألـــعـــاب  مـــن  خطفتني 

لتبدأ مسيرتي معها.
ڈ إذا عاد بك الزمن للوراء 

هل ستختار كرة السلة؟
السلة  ســأخــتــار  بــالــتــأكــيــد   -
نظرا ألنها لعبة مشوقة للغاية، 
كــمــا أنـــي مـــارســـت الــلــعــبــة ٢٣ 
سنة، وهو أمر صعب بالنسبة 
أللعاب القوى أن يشارك العب 
وبغض  الطويلة،  الفترة  لهذه 
الــنــظــر عـــن اإلنــــجــــازات الــتــي 
حققتها وكثرة البطوالت التي 
الــمــاديــة  والــمــكــاســب  خضتها 
فــــهــــي لـــعـــبـــة مـــمـــتـــعـــة ومـــنـــذ 
الــفــتــرة األولــــى الــتــي مــارســت 
أنني  كما  عشقتها،  اللعبة  فيها 
ســواء  بها  االســتــمــتــاع  أستطيع 
عــنــدمــا أذهـــب لــلــتــدريــبــات أو 
المباريات، على عكس مالعب 
فيها  تكون  التي  القوى  ألعاب 

اإلثارة أقل.

 قرار االعتزال

حــالــيــاً  ســعــيــد  كــنــت  إذا  ڈ 
إَذن  أســـراتـــك  مــع  بــالــتــواجــد 
لــــمــــاذا تــــأخــــرت فــــي اتـــخـــاذ 

االعتزال؟ قرار 
- الــحــقــيــقــة أنــنــي اعــتــزلــت 
كل  في  ولكن  مرة  من  أكثر 
مــــرة  كـــان الــمــســؤولــون في 
والــنــادي  والمنتخب  االتــحــاد 
العودة،  على  يقنعونني  دائما 
قــــرارا  اتـــخـــذت   ٢٠١٢ ومــــن 
بـــــتـــــرك الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــجـــيـــل 
مقتنع  أنــنــي  خــاصــة  الــجــديــد 

وأنـــا  نــهــايــة،  بـــدايـــة  لــكــل  أن 
السلة  لكرة  شيء  كل  أعطيت 
أو  النادي  مع  سواء  القطرية 
كافة  على  وحصلت  المنتخب 
العالم  بطل  ســواء  الــبــطــوالت 
ـــعـــرب،  ـــا والــخــلــيــج وال وآســـي
لفترة  الــســلــة  كـــرة  وخــدمــت 
الموسم  بداية  وقبل  طويلة، 
مشواري  إنــهــاء  على  صممت 
وهــــــو قــــــــرار صــــعــــب ولـــكـــن 
كـــان يــجــب أن يــتــم اتــخــاذه، 
أعـــتـــزلـــت  أن  هللا  والــــحــــمــــد 
بطل  وأنــا  عــطــائــي،  قمة  فــي 
فهذا  الــكــأس  وبــطــل  الـــدوري 
جــيــداً  األمــــر يــتــرك انــطــبــاعــاً 
يحدث  أن  قبل  الــنــاس،  عند 
على  الناس  ويجبرك  العكس 
اتــخــاذ هــذا الــقــرار، والــحــمــد 
وال  أهدافي  كافة  حققت  هللا 

أحققها. لم  بطولة  يوجد 
مواصفات القيادة

في  خليفتك  تــراه  مــن  ڈ 
المنتخب  قيادة  شــارة  حمل 

القطري؟
مميزون  العــبــون  هناك   -
القائد  مــواصــفــات  فــي  ولــكــن 
أن  خاصة  الكثير،  يتوافر  ال 
ولكن  كثيرا،  قلت  الــمــواهــب 
هــــنــــاك العــــبــــيــــن مـــمـــيـــزيـــن 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال مــنــصــور 
الــــحــــضــــري ومـــحـــمـــد حــســن 
«مــــــيــــــزو» وعــــبــــدالــــرحــــمــــن 
ســعــد وعــبــدالــرحــمــن يــحــيــى 
ومـــحـــمـــدعـــبـــدالـــعـــزيـــز وهـــي 
مــــواهــــب ســـيـــكـــون لـــهـــا شـــأن 
كــبــيــر، ولــكــن صــفــة الــقــيــادة 
تـــحـــتـــاج لـــمـــواصـــفـــات خــاصــة 
خــلــيــفــة  يــــكــــون  أن  ويــــجــــب 
فقط  جيدا  العبا  ليس  ياسين 
ولــــكــــن أيــــضــــا يـــحـــمـــل صــفــة 

القيادة.
ڈ مـــا أغــلــى األلـــقـــاب إلــى 

قلبك؟
مـــن  الـــــعـــــديـــــد  حــــقــــقــــت   -
األلقاب مع المنتخب والنادي 
في  محطة  من  أكثر  وهناك 
حــيــاتــي مــنــهــا بــطــولــة األنــديــة 
ماليزيا  فــي   ٢٠٠٢ اآلســيــويــة 
كانت أولى البطوالت بالنسبة 
األلــعــاب  ميدالية  وأيــضــا  لــي، 
اآلسيوية  واأللــعــاب  العربية، 
العالم  وبطولة  الــدوحــة،  في 
في  الــعــربــيــة  والــبــطــولــة   ٣×٣
المغرب مع نادي الريان عام 
عــزيــزة  بــطــوالت  كلها   ٢٠١٤
على قلبي ولي معها ذكريات 

ذاكرتي. من  تمحى  لن 

ياسين إسماعيل أحد رموز كرة السلة القطرية لـ منوعات [:

أدعم أبنائي لالحتراف بالدوري األمريكي

ـــــــــــــــــاب الــــــــــــقــــــــــــوى ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــن أل ــــــــي م ــــــــن ــــــــت ــــــــف ــــــــط كـــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــســــــــــــلــــــــــــة خ

ـــط ـــق ــــــم ف ــــــري ــــــك ــــــرآن ال ــــــق ــــــل ـــــر ل ـــــط ـــــع حــــــــالــــــــيــــــــاً   إلذاعـــــــــــــــة ق ـــــم ـــــت أس

ــــة ــــســــل ال كـــــــــــرة  ــــــــادئ  ــــــــب م ــــم  ــــي ــــل ــــع ــــت ل ــــــة  ــــــي ــــــم ــــــادي أك ــــــــاء  ــــــــش إن أدرس 

ق ال ا أل ن

م وقــــــتــــــي

:]

ي مـــعـــهـــم

يعد ياسين إسماعيل أحد أبرز نجوم كرة السلة القطرية عبر تاريخها 
بعد أن قاد منتخبنا الوطني لتحقيق العديد من البطوالت على كافة 

الُصُعد الدولية والخليجية والعربية واآلسيوية والعالمية، حيث تمكن 
من الفوز بـ ٦٤ بطولة على مدار ٢٣ سنة، هي عمره في مالعب كرة 
السلة كأحد أبرز النجوم ليس على المستوى الفني فقط ولكن أيضا 

على المستوى األخالقي.
األخير  السطر  يكتب  أن  إسماعيل  ياسين  قرر  رائعة  مسيرة  بعد 

قـــرارات  أصــعــب  ليتخذ  الــســلــة،  كــرة  معشوقته  مــع  مسيرته  فــي 
حياته وهو االعتزال بعد أن تراجع أكثر من مرة ولكنه حسم 

األمر أخيرا مع بداية الموسم الحالي ليترك اللعبة في قمة 
به  يليق  أروع  وال  اعتزال  حفل  له  وأقيم  وعطائه،  مجده 

كالعب كبير قدم الكثير للسلة القطرية.
الكبير  بالنجم  االلتقاء  على  حرصت   ] منوعات 
ولــيــكــشــف الــكــثــيــر عــن حــيــاتــه خــــارج كـــرة الــســلــة ووجــهــتــه 
وخليفته  المستقبلية  وطموحاته  السلة  اعتزال  بعد  المقبلة 
فــي الــمــالعــب الــقــطــريــة، فــي حـــوار شــامــل كــانــت تفاصيله 

كالتالي:  ياسين يستمتع بوقته مع أبنائه

ياسين مع بعض الكؤوسمع معتز برشم ومحمد سعدون الكواري
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في أفــضــلــيــة  لــهــمــا  يــكــون  أن 
أفــضــل  تـــجـــربـــة  يـــخـــوض  أن 

الــد في  ويحترفون  مني 
األمــريــكــي وســأبــذل قــص
جـــهـــدي لــمــســاعــدتــهــمــا 
ــــــــك، مـــــن خ تـــحـــقـــيـــق ذل
خـــبـــرة مــــع الـــلـــعـــبـــة وتـــفـ
الــســلــبــيــات الــتــي تــعــرضــت
مــمــي هـــمـــا  هللا  والـــحـــمـــد 
بــشــهــادة الـــمـــدربـــيـــن، خــا
وأمام صغير  عمرهما  أن 

كبير. مستقبل 
خــــطــــط هــــــــــي  مــــــــــا  ڈ 

المستقبلية؟
اســـتـــر فــــي  اآلن  أنـــــا  -
ـــمـــوســـم الـــق مــــحــــارب وال
اإلدا الــعــمــل  فــي  ســأفــكــر 
واســتــمــتــع حــالــيــا مـــع األس
وأقضى وقتي كله مع أوال
وأتـــابـــع مــهــرجــانــات الــبــر
ال ولكني  بها،  واستمتع 
وبالت اللعبة  عن  أبتعد  أن 
ســـأظـــل قــريــبــا مــنــهــا ألنــن
ارتـــبـــطـــت بــهــا كــثــيــرا وفــ
ستتحد الــمــقــبــلــة  الــفــتــرة 

الكثير من األمور.

 مشروع األكاديمية

ڈ هل تفكر في إقامة
الشباب يساعد  مشروع 

بـــالـــتـــدريـــبـــات  ظــــل انـــشـــغـــالـــي
ـــاريـــات مــــع الــمــنــتــخــب  ـــمـــب وال

ووزارة  الــقــطــريــة  األولــمــبــيــة 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة حــتــى 

السلة؟
- هذه حكاية طويلة و
أستطيع القول أن الصدفة
التي قادتني للعب كرة ال
بعد أن كنت العبا في منت
ألعاب القوى، وفي نهاية
الـــمـــوســـم كـــــان هـــنـــاك ف
تـــوقـــف وأنـــــا أحــــب مــمــا
كرة القدم في هذه الفتر
أصـــدقـــائـــي، ولــكــن بــالــص
الش من  مجموعة  وجدت 

لعبة  يــمــارس  الفلبيني 
ح بن  أحمد  مدرسة  في 
ولـــعـــبـــت مـــعـــهـــم وفــــــي 
الفر يكملوا  لم  التوقيت 

عدد الالعبين وطلبوا مني
و معهم،  باللعب  استمر 
الوهلة األولى وأنا عشقت
السلة بالرغم من أنني لم
أحــبــهــا مــن قــبــل وهـــذه 
ـــمـــرة األولــــــى الـــتـــي أمــــ ال
فــيــهــا الــلــعــبــة، وبـــالـــرغـــم
أ في  موهوباً  كنت  أنني 
لمنتخب  ولعبت  الــقــوى 
عــامـ ١٤ عــمــر  فــي  األول 
و العالي،  الوثب  مسابقة 
قريب من بطلنا معتز بر
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك مـــــؤشـــ
كــبــيــرة تــؤكــد أنــنــي قـــادر

وري 
صــارى 
عــلــى 
خــــالل 
فـــادي 
ت لها 
يــزان 
ـاصــة 
مهما 

طــــك 

راحـــة 
قـــادم 
اري، 
ســــرة 
الدي

راعــم 
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نــي 
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دد 

ة

لـــــدي  واآلن  ــــــــــادي،  ــــــــــن وال
فـــرصـــة لــتــنــفــيــذ هـــذا 

الــــمــــشــــروع ولــكــنــي 
مــرحــلــة  حــالــيــا فـــي
دراســـتـــه مـــن كــافــة 

يــخــرج الــمــشــروع بــالــصــورة 
بأكاديمية  تليق  الــتــي 
ياسين  اســـم  تــحــمــل 
إســــمــــاعــــيــــل.. أهـــم
العقبات هي توفير 
ثابت  بشكل  ملعب 
لألكاديمية، أما 

  حوار – أحمد سليم:
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المقهى الثقافي

يحضر لفيلم الصحوة.. فهد العبيدلي:

أعمالي تمزج التراث بالمعاصرةأعمالي تمزج التراث بالمعاصرة

فهد العبيدليفهد العبيدلي

في  جــديــدك  عــن  حدثنا  بــدايــة  ڈ 
صناعة األفالم ؟

عـــلـــى نــــص فــيــلــم  ـــيـــاً  - أعـــمـــل حـــال
قصير   روائــي  فيلم  وهو  «الصحوة»، 
وتــدور  التطوير،  مرحلة  في  يــزال  ال 
منذ  يــشــعــر  الــــذي  آدم  حـــول  أحـــداثـــه 
الملقاة  المسؤولية  بثقل  والـــده  وفــاة 
عــلــى عـــاتـــقـــه، فــيــلــجــأ إلــــى الــرقــص 
لـــمـــلء هــــذا الــــفــــراغ الـــــذي خلف 
يستطيع  ال  آدم  لكن  مصابه، 
فــيــحــيــا  الــــســــالم،  يـــجـــد  أن 
حتى  شعورية  عزلة  في 
في  دور  على  يحصل 
مــســرحــيــة عــنــوانــهــا 
مــفــردة»،  «روح 
فيرتبط ارتباطاً 
وثــــــيــــــقــــــاً مـــع 
هــذا الـــدور، 
ـــــــــاء  ـــــــــن وأث
تـــــأديـــــتـــــه 
لــتــجــارب 
ء  ا د أل ا
الـــــتـــــي ال 
يـــــــقـــــــوم 
بــــــــــهــــــــــا 
ـــشـــكـــل  ب
جــــــيــــــد، 
ــــــــمــــــــر  ي

الكامنة  الحقيقة  إلــى  تقوده  بهلوسة 
وراء وفاة والده.

    رسالة الفيلم

ڈ ما الرسالة التي أردت توجيهها 
من خالل تلك القصة ؟

- على امتداد طفولتنا نواجه العديد 
من الحوادث والمحن التي تؤثر على 
في  كبير  بشكل  وتساهم  سلوكياتنا، 
عقائدنا،  وتصيغ  شخصيتنا،  تشكيل 
فــعــنــدمــا كـــنـــت طـــفـــًال صـــغـــيـــراً كــنــت 
تستطيع  تكن  لم  التي  أمي  مع  أعيش 
التعبير عن حبها لي بطريقة أستطيع 
فــهــمــهــا، ومـــع تــقــدمــي نــحــو الــنــضــوج 
عن  التعبير  أستطيع  ال  أنني  أدركــت 
يحبونني،  لمن  الحقيقية  مشاعري 
من  تــوجــيــهــهــا  أود  الـــتـــي  والـــرســـالـــة 
خـــالل هـــذا الــفــيــلــم أنـــه بــغــض النظر 
عـــن مــاضــيــنــا بــمــحــاســنــه، ومــســاوئــه 
للتعبير  واستغالله  قبوله  علينا  فــإن 
ــــدالً من  عـــن مــشــاعــرنــا الــحــقــيــقــيــة ب
ينبغي  لــألمــام  نــتــقــدم  ولــكــي  كــبــتــهــا، 
واإلحساس  بماضينا  االعتراف  علينا 

بكل ما يحمله من ألم وفخر.
ڈ مــــا أهـــمـــيـــة مـــهـــرجـــان قــمــرة 

؟ السينما  بدعم  السينمائي 
السبيل  هــو  األفــــالم  صــنــاع  دعـــم   -
الوحيد إليجاد صناعة سينما، وقمرة 
سواء  الدعم  هذا  توفر  أن  استطاعت 

للمشاريع  التمويل  تقديم  خــالل  من 
المخرجين  مساعدة  أو  السينمائية، 
فـــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــنــصــوص 
أو  قــبــل  ســـواء  الــمــراحــل  مختلف  فــي 
لهم  الفرصة  وإتاحة  اإلنــتــاج،  مابعد 
يحتاجونها  التي  الموارد  على  للعثور 
والعملي  اإلبـــداعـــي  المستويين  عــلــى 
في  قــدمــاً  الــمــضــي  لــهــم  يتسنى  حــتــى 

مشروعاتهم.
رابــــط  أو  هـــــدف  هــــنــــاك  هــــل  ڈ 
معين تحرص عليه في أعمالك ؟

- نـــعـــم فـــأعـــمـــالـــي تـــهـــدف بــشــكــل 
تفرضها  الــتــي  الــقــيــود  لكسر  أســاســي 
تحد  والتي  والتقاليد،  العادات  علينا 
فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان مـــن طــمــوح 
الـــفـــرد، ولــكــن مـــع الــمــحــافــظــة على 

الفني  التراث  بين  فالتوازن  ثقافتنا، 
اإلبداع. يُثري  المعاصرة  والفنون 

ڈ كــيــف دخـــلـــت مـــجـــال اإلخــــراج 
؟ السينمائي 

- أنـــا أعــمــل مــصــمــم أزيــــاء بــــإدارة 
بصناعة  اهتمامي  بدأ  قطر،  متحف 
الدوحة  مؤسسسة  ورش  عبر  األفالم 
ــــألفــــالم، ومـــــن خـــاللـــهـــا اســتــطــعــت  ل
«غـــــربـــــة»،  األول  فـــيـــلـــمـــي  إخــــــــراج 
جــائــزة  عــلــى   ٢٠١٦ عــــام  وحــصــلــت 
في  األســـود»   «الفيل  شريف  حسين 
المستقلة  للسينما  السودان  مهرجان 
عن نفس الفيلم، كما شاركت به أيضاً 
بمهرجان  القصيرة  األفالم  ركن  في 
فورونيج  ومهرجان  السينمائي،  كان 
السينمائي  وإنــســبــروك  الــســيــنــمــائــي، 

الــــدولــــي، وأعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى عــدة 
ضمنها  مــن  ســيــنــمــائــيــة  مــشــروعــات 
صدورهما  انتظر  قصيرين  فيلمين 
لفيلم  باإلضافة  الجاري،  العام  خالل 

آخر عن األزياء.
اإلخراجية  الرؤية  تختلف  هل  ڈ 

؟ والروائي  الوثائقي  الفيلم  بين 
تماماً  تختلف  الــروائــيــة  األفـــالم   -
عــــن األفــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة، بــالــتــأكــيــد 
صــنــاعــة األفــــــالم بــصــفــة عـــامـــة مــن 
الــقــيــمــة،  فــــي  تــتــشــابــه  أن  الــمــمــكــن 
والـــــهـــــدف، ولـــكـــن طـــريـــقـــة صــنــاعــة 
عن  الــفــيــلــم الــوثــائــقــي تــخــتــلــف كــلــيــاً 
صعوبة  أكثر  تعتبر  أنها  كما  الروائي، 
الرسالة  توصيل  عليه  ألنه  للمخرج، 
الـــمـــنـــشـــودة بـــالـــعـــمـــل بــشــكــل مــكــثــف 
بــالــقــالــب  االســتــعــانــة  دون  ومــبــاشــر، 
الــــدرامــــي الــمــســتــخــدم فـــي األعـــمـــال 

الروائية.
ڈ كــيــف تــــرى مــســتــقــبــل صــنــاعــة 

األفالم الوثائقية في قطر ؟
األفالم  صناعة  مستقبل  أن  أرى   -
أن  خاصة  بالخير،  مبشر  الوثائقية 
الوثائقية  األفـــالم  مــن  العديد  هــنــاك 
بمؤسسة  عليها  الــعــمــل  يــجــري  الــتــي 
الدوحة لألفالم، كما أن هناك زيادة 
فـــي الـــوعـــي لـــدى الــعــديــد مـــن صــنــاع 

الوثائقية. السينما  أهمية  األفالم 

بوستر فيلم غربة

أسعى لكسر 
بعض القيود 
التي تفرضها 

العادات 
والتقاليد

أحضر 
لثالثة 

أفالم أحدها 
حول عالم 
األزياء

بسبب صعوبة الحصول على التراخيص .. المال:

صورت فيلم شارع المطار في غرفة داخلية

عبد اهللا المال

مشهد من فيلم  شارع المطار القديم

غلق التسجيل في صندوق 
الفيلم القطري.. الثالثاء

مشهد من أحد األفالم القطرية

أعــلــنــت   :] مــــنــــوعــــات   - الـــــدوحـــــة 
مؤسسة الدوحة لألفالم عن أن يوم الثالثاء 
المقبل هو آخر موعد للتسجيل في صندوق 
الفيلم القطري، ويركز الصندوق على دعم 
وتــعــزيــز مـــهـــارات وإنــــجــــازات الــمــخــرجــيــن 
أربعة  لتطوير  الدعم  وسيقدم  القطريين، 
أفالم طويلة وتطوير وإنتاج ثمانية قصيرة. 
ومــــن الــمــقــرر أن تـــكـــون األفـــــالم الــطــويــلــة 
الصندوق  هــذا  خــالل  من  تطويرها  تم  التي 
لخوض  المالي  الدعم  على  للحصول  مؤهلة 
مرحلة اإلنتاج، كما سيتم اختيار فيلم واحد 
من األفالم األربعة الطويلة ليحظى بالدعم 
المالي من الصندوق خالل عملية اإلنتاج في 
العام التالي. سيتم اختيار المشاريع من خالل 

دورتين للتقديم لبرنامج المنح سنوياً.
وفي ضوء هذا الدعم، ستستمر المؤسسة 
في إتاحة فرص اإلرشاد والتدريب اإلبداعي 
التي  التعليم  مــبــادرات  خــالل  مــن  والتقني 
المؤسسة  تــرحــب  كــمــا  الــمــؤســســة،  تــقــدمــهــا 
والمنتجين  والمخرجين  المؤلفين  بجميع 
أفالمهم  أفكار  بطرح  الراغبين  القطريين 
عــلــى الــمــؤســســة خــــالل مــرحــلــة الــتــطــويــر، 
ورش  مــن  مجموعة  المؤسسة  ستقدم  كما 
تطوير  وجلسات  المجانية  األفـــالم  صناعة 
األفالم  صناع  لمساعدة  مقراتها  في  األفالم 
واإلنــتــاج  التطوير  مرحلتّي  فــي  القطريين 
إعداد  على  ستساعدهم  كما  اإلنتاج،  ومابعد 

طلبات التمويل لصندوق الفيلم القطري.

المخرج  كشف   :]  - الــدوحــة 
عــــــبــــــداهللا الـــــمـــــال عــــــن الــــعــــديــــد مــن 
تصوير  أثناء  واجهته  التي  الصعوبات 
فيلمه «شارع المطار القديم»، مشيراً 
إلى أن فريق التصوير واجه صعوبات 
الخارجية  الــمــشــاهــد  لتصوير  كــثــيــرة 
ســــواء فـــي الـــشـــارع، أو فـــي الــمــحــالت 
الـــمـــوجـــودة والـــتـــي كــــان مـــن الــمــقــرر 
الفيلم  مشاهد  بعض  تصوير  يتم  أن 
داخلها، موضحاً أنه اضطر في أحيان 
التصوير  فكرة  عن  لالستغناء  كثيرة 
داخـــــل الـــمـــحـــالت، ولـــجـــأ الســتــخــدام 
غرفة عادية بدالً عنها، وتم تجهزيها 

الــتــجــاريــة  الــمــحــالت  بــصــورة  لتظهر 
لــنــقــوم بــالــتــصــويــر داخــلــهــا. مــبــيــنــاً أن 
ألصحاب  المرتفعة  المادية  المطالب 
تلك المحالت كانت أبرز األسباب التي 

دفعته لهذا التصرف.
وقــال المال إن من أبــرز الصعوبات 
التي تواجه صناع األفالم هي التصوير 
فــي األمـــاكـــن الــخــارجــيــة، فــلــيــس من 
السهل الحصول على تصاريح للتصوير 
في األماكن العامة. مضيفاً: في النهاية 
ال نجد مكان للتصوير سوى منازلنا، 
فيه،  نعيش  الـــذي  الــخــاص  الفريج  أو 
بخالف ذلك نكون معرضين للمسائلة 

رفض  إلــى  بــاإلضــافــة  هــذا  القانونية، 
بــعــض أصـــحـــاب الــمــحــالت الــتــجــاريــة 

التصوير إال بمقابل مادي كبير جداً.
العقبات  تلك  تكون  أن  المال  ونفى 
اإلخراجية قائالً:  أثرت على مسيرته 
تركيزي ينصب بشكل كبير على النص 
كل  وأدرك  للفيلم،  الــدرامــي  والــبــنــاء 
شيء لحينه، فالبرغم من الصعوبات 
التي واجهتها في فيلم «شارع المطار 
«ليالي  فيلم  بتصوير  قمت  القديم»، 
صفراء» كامالً في الشارع، واستطعت 
واجهتني  التي  المعوقات  على  التغلب 

في التجربة األولى.

كتب - هيثم األشقر: 

قال المخرج فهد العبيدلي إن أفالمه  تهدف بشكل أساسي لكسر القيود التي تفرضها 
علينا العادات والتقاليد، مؤكداً على أن تلك القيود كثيراً ما تحد من طموح الفرد، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى أهمية المحافظة على ثقافتنا، فالتوازن بين التراث الفني والفنون 

المعاصرة ُيثري اإلبداع.
فيلم «الصحوة»  وهي  الفنية  أعماله  أحدث  عن  منوعات [  لـ  تحدث  العبيدلي 
الذي شارك به مؤخراً في ملتقى قمرة السينمائي، موضحاً أن الفيلم عن شاب تطارده 
ذكرى قديمة عن ماضيه، ثم يتعثر مصادفة في حقيقة مؤلمة تكون سبباً في تحرير 
روحه من براثن القنوط. ولفت العبيدلي إلى أن دعم صناع األفالم هو السبيل الوحيد 
إليجاد صناعة سينما، مشيراً إلى أن قمرة استطاعت أن توفر هذا الدعم سواء من خالل 

تقديم التمويل للمشاريع السينمائية.. فإلى نص الحوار :



النقش على الجبس .. يعيد عبق الماضي  
النقاش  عبداهللا  محمد   بدأ  مستقبل»  و  «تــراث 
على  النقش  مهنة  أهمية  عــن  كالمه  الجبس  على 
الــجــبــس ومـــا تــقــدمــه لــألجــيــال مــن خـــالل أعــتــمــاد 
التراثية  والبيوت  القصور  زينة  على  واألجــداد  اآلباء 
واألســـــــــواق كـــذلـــك فـــضـــًال عــــن جـــــــدران الـــمـــنـــازل 
بالزخارف الهندسية واإلسالمية والتي كانت دليالً 
الــمــنــزل مــن أشكال  صــاحــب  شــأن  على علو  كــبــيــراً 
الزخارف على الجبس وعددها، والتي ما زالت تعلو 
خالل  من  تحكي  والتي  والتراثية  القديمة  البيوت 

زخارفها حياة األجداد.

وأشــــار إلـــى امـــتـــداد حــرفــة الــنــقــش عــلــى الجبس 
إلـــى شــبــاب الــيــوم وســيــطــرتــهــا عــلــى زيــنــة الــمــنــازل 
ــيــة، حــيــث أصــبــحــت األســـقـــف ال تــخــلــو من  الــداخــل
الزخارف الجبسية بكافة أنواعها والتي مع اختالفها 
ولن  األجــيــال  يتوارثها  الحرفة  أن  إال  الماضي  عن 
تتوقف أبــداً. وأضــاف قائالً : « كانت عملية النقش 
وتستغرق  عــلــى الــجــبــس فــي الــســابــق مــرهــقــة جـــداً 
أشخاص   ٦ على  تزيد  النقاشين  من  كبيرة  أعــداد 
المنزل  داخل  النقش  عملية  تتم  كانت  حيث  وذلك 
كلياً  الجبس  يجف  أن  قبل  مباشرًة،  الجدران  على 
بإضافة الماء باستمرار  واستخدام السكين المحلي. 

ظل  فــي  نسبياً  أســهــل  األن  العملية  أصــبــحــت  وقـــد 
وتجهيزها،  مسبقاً  الجبسية  القوالب  عمل  إمكانية 
أو  الــجــدران  على  تركيبها  ويــتــم  تلوينها  ثــم  ومــن 
األســقــف مباشرة دون عــنــاء، ومــع إضــافــة األلـــوان 
الــزيــتــيــة والـــمـــائـــيـــة أصــبــحــت تــســتــقــطــب الــشــبــاب 
األجنبي  السائح  إقبال  وبين  أيضاً.  األجانب  والسياح 
القطري،  بالتراث  عالقة  له  هو  ما  كل  شــراء  على 
وزخارف البيوت القديمة وأشكال األبواب والنوافذ 
البراقة،  األلــوان  إضافة  ظل  في  كبيراً  نجاحاً  القت 
األكثر  تعتبر  والتي  اإلسالمية  الزخارف  عن  فضالً 

مبيعاً بين كافة القوالب.

إقبال كبير من السياح األجانب على الشراء

ية
دو
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م

تشكيل الزجاج .. مهنة المبدعينتشكيل الزجاج .. مهنة المبدعين
من  تشكيله  و  الـــزجـــاج  صــنــاعــة 
أهل  بها  اهتم  التي  التراثية  المهن 
الــخــلــيــج مــنــذ الـــقـــدم لــكــونــهــا مهنة 
وكانت  الرفيع  والفن  بالرقي  تتسم 
يــســتــخــدمــهــا أهـــــل قـــطـــر قـــديـــمـــاً، 
ومازال العديد يبحث عن مقتنياتها 
ويجعلها أساساً في تزيين المجالس 
واستقبال الضيوف باألواني وأطقم 
المياه والشاي والقهوة والتي صنعت 
بكل حرفة بأشكال ال يقال عليها إال 

مجموعة من التحف الفنية.
وقال محمد يوسف صانع الزجاج 
بمركز الحرف التراثية بسوق واقف 
: «أعمل في هذه المهنة منذ أكثر 
من  خبراتي  اكتسبت  عــامــاً   ٢٧ مــن 
والـــــدي الــــذي اكــتــســب خــبــراتــه من 
جــــدي وهـــكـــذا لــتــعــمــل عــائــلــتــي في 
عام   ١٠٠ من  ألكثر  الزجاج  تشكيل 
متواصلة. وأضاف : تشكيل الزجاج 
يعتمد في األساس على قدرة تحمل 
فضالً  النيران  أمــام  العمل  مشقات 
واالبتكار،  اإلبــداع  عنصر  توفر  عن 
إلعــادة  ثابتة  قــوالــب  يوجد  ال  حيث 
تــشــكــيــلــهــا إنــمــا فـــي كـــل مــــرة يــقــوم 
يعتمد  جديد  شكل  بابتكار  الصانع 
ما  كــل  وإضــافــة  التجديد  على  فيه 

يجذب الزبائن.
ويــتــم تــشــكــيــل الـــزجـــاج فـــي عــدة 

مــــراحــــل بــــدايــــة بــســحــب مــواســيــر 
عملية  تـــبـــدأ  هــنــا  ومــــن  الــــزجــــاج، 
القالب  تشكيل  ثــم  ومــن  التشكيل، 
الشكل  كــان  أي  أو  للكأس  الرئيسي 
النهائية  اللمسات  إضــافــة  ثــم  ومــن 
الكأس  كحامل  المساعدة  واألشكال 
األخيرة  المرحلة  وتــأتــي  وغيرها، 
بــتــزيــيــن الـــكـــأس وإضــــافــــة األلـــــوان 

البراقة.

األلماني  البايركس  زجاج  ويعتبر 
ــــــــواع الــمــســتــخــدمــة فــي  أفـــضـــل األن
إعادة  يمكن  والــذي  الزجاج  تشكيل 
أخــرى  بأشكال  جديد  مــن  تشكيله 

وأحجام مختلفة.
على  الكبير  اإلقــبــال  عــن  وكــشــف 
شـــــراء الــمــقــتــنــيــات الــزجــاجــيــة من 
الـــمـــحـــل خــــاصــــًة مــــن قـــبـــل الــســيــاح 
األجــانــب واألخـــوة من دول مجلس 

يعتمدون  والذين  الخليجي  التعاون 
على اقتناء الهدايا التذكارية بذويهم 

وأصدقائهم عند العودة.
الــعــديــد  بتشكيل  مــحــمــد  ويـــقـــوم 
من األشكال كأطقم الشاي والقهوة 
والـــمـــيـــاه، والــمــبــاخــر والـــفـــواحـــات، 
وزجــــــاجــــــات الـــعـــطـــور والـــشـــيـــشـــة، 
الزينة  طيور  مــن  متنوعة  وأشــكــال 

المختلفة، والنجف والفراشات.

الخميس ١٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ١٦ مارس ٢٠١٧ م

كتب – إبراهيم صالح :

يــتــزيــن   : مـــنـــوعـــات [   - الــــدوحــــة 
يبرق  حيث  الــقــرم  بنبات  الذخيرة  شاطئ 
الــلــون األخــضــر وســط عــزف األمـــواج الرائع 

يتحدى  صامداً،  وحيداً  يقف  أذرعــه..  على 
لنا  ليظهر  البيئية  والعوامل  الظروف  كافة 
بصورة جميلة يمرح مع الطيور في السماء.

الدوحة - منوعات [ : للسنة الثالثة 
يشاركون  الرياضيين   مئات  الــتــوالــي،  على 
تستقطب  التي  قطر «  بوت  دراجــون  في « 

من  كبير  تشجيع  وسط   الشركات  موظفي 
أصــحــاب الــشــركــات لــمــمــارســة الــريــاضــات 

المختلفة، فقط في دوحة الرياضة.

بــالــرغــم   : مـــنـــوعـــات [   - الــــدوحــــة 
لــأللــعــاب  المخصصة  الــمــنــاطــق  تــواجــد  مــن 
أخذ  األطفال  هــؤالء  فضل  لهم،  المخصصة 

صورة تذكارية بداخل الخيمة التراثية لينتهوا 
استرجاع  وســط  األســبــوع  نهاية  عطلة  مــن 
لتاريخ األجداد وكيف كانت الحياة في السابق.

شاطئ الذخيرة يتزين بنبات القرم

الدراجون بوت في دوحة الرياضة

التراث القطري يجذب األطفال

كتب – إبراهيم صالح :

مجموعة من األطفال أثناء التقاط صور تذكاريةمجموعة من األطفال أثناء التقاط صور تذكارية
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